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Nr. 302

1° KAMER - 1 juni 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - VERNIETIGING - VOORWAARDEN - 
MOTIVERINGSGEBREK - TOEPASSELIJKHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERNIETIGING - VOORWAARDEN - MOTIVERINGSGEBREK - TOEPASSELIJKHEID

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - BESLISSING INZAKE DE VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERNIETIGING - VOORWAARDEN - MOTIVERINGSGEBREK - 
TOEPASSELIJKHEID

1º, 2º en 3º Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan  
verbieden of doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane  
voorlopige  tenuitvoerlegging  teniet  doet  wanneer  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  niet  
werd gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing  
is  tot  stand  gekomen  met  miskenning  van  het  recht  van  verdediging.  Een 
motiveringsgebrek in de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat  
de appelrechter niet toe die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen1.  
(Art. 1402, Ger.W.)

(HANNECARD nv e.a. T. NOVOGRAPH nv)

ARREST

(A.R. C.03.0231.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 21 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, tweede lid, 1138, 2°, 1397, 1398 en 1402 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de auto-

1 Zie  ook  Cass.  1  juni  2006,  A.R.  C.05.0024.N,  nr.  303,  infra,  met  concl.  O.M.  (inz.  wat  de 
motiveringsplicht betreft).
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nomie  van  de  procespartijen  in  het  burgerlijke  geding  (het 
beschikkingsbeginsel).

Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarheid 

van het beroepen vonnis van 18 juni 2002 van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel gegrond en doen dit vonnis teniet waar de uitvoerbaarheid bij voorraad 
ervan wordt beslist, op grond van de volgende motieven:

14. (De verweerster) verzoekt het (hof van beroep) om haar grieven inzake de 
besliste uitvoerbaarheid gegrond te verklaren en als volgt te beslissen:

- de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis (...) te schorsen en (de eise-
ressen) te veroordelen tot het terugbetalen van een som van 28.461,29 euro, te 
vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf 30.8.2002;

- akte willen nemen van het feit dat (de verweerster) nu reeds (de eiseres) in 
gebreke stelt voor alle schade die zij heeft ondergaan door het uitvoeren van het 
vonnis, meer bepaald het inpalmen van het cliënteel van (de verweerster);

- ondergeschikt overeenkomstig artikel 1066, 6°, GW (de verweerster) toe te 
laten over te gaan tot het kantonneren van de som van 28.461,29 euro en (de ei-
seressen) te veroordelen tot het terugbetalen van een som van 28.461,29 euro, te 
vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 30.8.2002.

Zij betuigt dat het vonnis de rechten van verdediging schendt, dat ultra petita 
werd beslist en verder dat er kennelijke onregelmatigheden werden begaan.

Uit haar ondergeschikte verwijzing naar artikel 1066, 6°, Gerechtelijk Wet-
boek en de middelen die zij ontwikkelt in haar conclusie blijkt dat zij ook op-
komt tegen de uitsluiting van haar recht om te kantonneren voor het geval de uit-
voerbaarheid niet wordt geschorst.

15. (De eiseressen) besluiten tot verwerping van de desbetreffende grieven.
Voor het geval het (hof van beroep) zou oordelen dat de uitsluiting van het 

kantonnement onterecht werd beslist, wegens gemis aan motivering, vragen zij 
dat het (hof van beroep) alsnog (de verweerster) van het recht om te kantonneren 
zou uitsluiten.

16. Het bepaalde in artikel 1402 Gerechtelijk Wetboek, dat de appelrechter 
verbiedt om de tenuitvoerlegging te verbieden of te doen schorsen, dient aldus te 
worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de appelrechter de opportuni-
teit van een in eerste aanleg besliste tenuitvoerlegging zou toetsen, maar niet dat 
deze zou worden ongedaan gemaakt wanneer  zij  op een onregelmatige wijze 
werd beslist.

De rechtsleer neemt aan dat dergelijke onregelmatigheid voorhanden is wan-
neer ultra petita  werd beslist,  wanneer  een procedurevoorschrift  of -  beginsel 
werd geschonden of wanneer de wet de voorlopige tenuitvoerlegging verbiedt 
(cfr. E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, APR, 2001, nrs; 71-73 en 350-352; E. DIRIX 
& K. BROECKX, Overzicht van rechtspraak, Beslagrecht (1991-1996), T.P.R., 1996, 
1411, nr 23).

17. In de inleidende dagvaarding evenals in de conclusies die voor het tussen-
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vonnis van 10 januari 2001 werden genomen heeft (de eiseres) als onderdeel van 
haar vordering ook verzocht om het vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren én 
om (de verweerster) uit te sluiten van het recht om te kantonneren.

Dit verzoek werd niet nader gestaafd.
(De verweerster) heeft geconcludeerd tot verwerping van de vordering.
18. Krachtens artikel 1398 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter de voorlopige 

tenuitvoerlegging van zijn beslissing toestaan, behoudens de uitzonderingen die 
de wet bepaalt.

De ruimte die aldus aan de rechter wordt gelaten om over de voorlopige tenuit-
voerlegging te beslissen ontslaat hem evenwel niet van de grondwettelijke ver-
plichting om zijn beslissing op dit punt te motiveren.

Uit de motivering dient met name te blijken dat de concrete omstandigheden 
van het geval de toegestane tenuitvoerlegging kunnen wettigen en in het licht 
van de ernst van het gevoerde verweer en de omzichtige afweging van de belan-
gen van de partijen.

19. In het bestreden vonnis wordt evenwel geen enkele motivering verstrekt 
inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging. De beslissing is in dit opzicht 
dan ook niet naar recht verantwoord.

20. Het (hof van beroep) besluit zodoende dat er grond bestaat om de toegesta-
ne voorlopige uitvoerbaarheid te schorsen" (bestreden arrest, bladzijden 7, 8 en 
9).

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespar-

tijen in het burgerlijk geding, zoals vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bepalen de partijen de grenzen van het burgerlijk geding. De 
rechter mag dan ook geen betwisting aanvoeren die tussen de partijen in het ge-
ding niet bestaat.

Overeenkomstig artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging dient de rechter de debat-
ten te heropenen alvorens een vordering in te willigen op grond van een middel 
dat partijen voor hem niet hadden aangevoerd en waarover partijen geen discus-
sie hebben kunnen voeren.

De appelrechters verklaren het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarheid 
van het vonnis van de eerste rechter gegrond, op grond dat het beroepen vonnis 
geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerleg-
ging.

De verweerster voerde in conclusie niet aan dat de beslissing waarbij de voor-
lopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet gemotiveerd was en om die reden 
onregelmatig was en eiseres kon op dit punt geen verweer voeren.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door het verzoek tot schorsing van de uit-
voerbaarheid van het vonnis van de eerste rechter gegrond te verklaren, op grond 
dat het beroepen vonnis geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane 
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voorlopige tenuitvoerlegging, een betwisting aanvoeren die tussen partijen niet 
bestond (schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van par-
tijen in het burgerlijk geding, het beschikkingsbeginsel) en door aldus de beslis-
sen zonder aan de eiseres de mogelijkheid te geven op dit punt verweer te voe-
ren, schenden zij het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het in artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte verbod om de ten-
uitvoerlegging van vonnissen te schorsen, is absoluut.

Hieruit volgt dat, door de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging te schorsen, de appelrechters voormelde bepalingen, en in het bij-
zonder artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden.

Derde onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

In zoverre aangenomen moet worden dat het in artikel 1402 van het Gerechte-
lijk Wetboek vervatte verbod tot schorsing van de tenuitvoerlegging niet abso-
luut is, dient niettemin te worden aangenomen dat de tenuitvoerlegging slechts in 
uitzonderlijke gevallen geschorst  kan worden. De tenuitvoerlegging kan enkel 
geschorst worden ingeval de voorlopige tenuitvoerlegging op manifest onregel-
matige wijze is toegestaan. Dit is met name het geval wanneer de voorlopige ten-
uitvoerlegging werd toegestaan zonder dat dit gevraagd werd, wanneer dit ge-
beurde in een geval waarin dit door de wet verboden wordt of wanneer dit ge-
beurde met miskenning van het recht van verdediging.

Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek laat de rechter in hoger beroep 
evenwel niet toe de tenuitvoerlegging te schorsen om de enkele reden dat de be-
slissing van de eerste rechter waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toe-
gestaan niet gemotiveerd is.
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Hieruit volgt dat, door de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging te schorsen op grond van de enkele overweging dat de eerste rechter 
geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerleg-
ging, de appelrechters de artikelen 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wet-
boek schenden.

Vierde onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt,  de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

Zelfs in zoverre aangenomen moet worden dat het in artikel 1402 van het Ge-
rechtelijk Wetboek vervatte verbod tot schorsing van de tenuitvoerlegging niet 
absoluut is, en daarenboven aangenomen moet worden dat de rechter in hoger 
beroep de door de eerste  rechter  toegestane voorlopige tenuitvoerlegging kan 
schorsen ingeval de beslissing die de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat een 
motiveringsgebrek bevat, is de beslissing van de appelrechters niet naar recht 
verantwoord.

Artikel 149 van de Grondwet schrijft voor dat elk vonnis met redenen omkleed 
is. De motiveringsverplichting houdt enerzijds in dat een rechterlijke beslissing 
redenen moet bevatten en houdt anderzijds in dat de rechter moet antwoorden op 
de conclusies van partijen.

Een rechterlijke beslissing moet redenen bevatten om de wettigheidstoetsing 
ervan mogelijk te maken.

Artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de voorlopi-
ge tenuitvoerlegging van de vonnissen kan toestaan. De wet maakt deze moge-
lijkheid niet afhankelijk van het vervuld zijn van een aantal voorwaarden. De 
rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging toestaan op grond van een loutere 
beoordeling van de opportuniteit ervan.

Nu de beslissing tot het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging een lou-
tere opportuniteitsbeoordeling inhoudt, en de rechter in hoger beroep de opportu-
niteit van de voorlopige tenuitvoerlegging niet mag beoordelen, dient de eerste 
rechter in de beslissing waarbij hij de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat niet 
aan te geven welke concrete omstandigheden van het geval de toegestane tenuit-
voerlegging kunnen wettigen. De motiveringsplichting verplicht de rechter in dit 
verband enkel te antwoorden op de door partijen aangevoerde verweermiddelen.

Nu eiseressen voor de eerste rechter de voorlopige tenuitvoerlegging eisten en 
verweerster hieromtrent geen verweer voerde, diende de eerste rechter in zijn be-
slissing waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet aan te ge-
ven  welke  concrete  omstandigheden  de  toegestane  tenuitvoerlegging  konden 
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wettigen.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat de eerste rechter zijn 

beslissing met betrekking tot de voorlopige tenuitvoerlegging diende te motive-
ren en dat diende te blijken dat de concrete omstandigheden van het geval de toe-
gestane tenuitvoerlegging konden wettigen in het licht van de ernst van het ge-
voerde verweer en de omzichtige afweging van de belangen van partijen, geven 
de appelrechters aan de motiveringsverplichting een draagwijdte die deze niet 
bevat (schending van artikel 149 van de Grondwet), en schenden zij de artikelen 
1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre de appelrechters, door te overwegen dat diende te blijken dat de 
concrete omstandigheden van het geval de toegestane tenuitvoerlegging konden 
wettigen in het licht van de ernst van het gevoerde verweer en de omzichtige af-
weging van de belangen van partijen, beslissen dat verweerster voor de eerste 
rechter verweer voerde met betrekking tot de door de eiseres gevorderde voorlo-
pige tenuitvoerlegging, schenden zij de bewijskracht van alle door de verweer-
ster voor de eerste rechter ingediende conclusies, nu in deze conclusies op geen 
enkel punt verweer werd gevoerd omtrent de door de eiseres gevorderde voorlo-
pige tenuitvoerlegging (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de rechters in 

hoger beroep in geen geval de tenuitvoerlegging verbieden of  doen schorsen, 
zulks op straffe van nietigheid.

Die bepaling strekt ertoe te verhinderen dat de appelrechter de opportuniteit 
van  de  in  eerste  aanleg  toegestane  voorlopige  tenuitvoerlegging  opnieuw  in 
vraag stelt.

2. Die bepaling staat er niet aan in de weg dat de appelrechter de door de eerste 
rechter toegestane voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopi-
ge tenuitvoerlegging niet werd gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toege-
staan of nog wanneer de beslissing is tot stand gekomen met miskenning van het 
recht van verdediging.

Een motiveringsgebrek in de beslissing van de eerste rechter over de tenuit-
voerlegging laat de appelrechter niet toe die voorlopige tenuitvoerlegging te ver-
bieden of te schorsen.

3. De appelrechters stellen vast dat in het bestreden vonnis met betrekking tot 
het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging "geen enkele motivering wordt 
verstrekt" en oordelen dat deze beslissing teniet moet worden gedaan wegens het 
gebrek aan motivering.

Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 1402 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

4. Het onderdeel is in zoverre 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 ver-

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

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

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en 
Geinger.

Nr. 303

1° KAMER - 1 juni 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERINGEN WAARVOOR 
AANGIFTE WERD GEDAAN - SCHULDEN ONTSTAAN TIJDENS DE PERIODE VAN VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

2º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERINGEN WAARVOOR 
AANGIFTE WERD GEDAAN - SCHULDEN ONTSTAAN TIJDENS DE PERIODE VAN VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

1º  en  2º  Wettelijke  schuldvergelijking  blijft  mogelijk  tussen  een  schuldvordering  die  
voortvloeit uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk  
akkoord aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de  
periode van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van  
deze overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren1.  
(Artt. 1289 en 1290, B.W.; Art. 9, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

(BASF ANTWERPEN nv T. EUROFTAL nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0564.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN 
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt worden samengevat:
De NV CNO, de rechtsvoorgangster van de eiseres, sloot op 21 juni 1995 met 

1 Zie Cass. 7 april 2006, C.05.0029.F, www.cass.be.
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de verweerster een overeenkomst voor de levering van diensten en energie. In ar-
tikel 7 van de overeenkomst werden de facturatievoorwaarden en betalingsmoda-
liteiten overeengekomen. Hierbij werd voorzien in een stelsel van maandelijkse 
voorschotten en viermaandelijkse saldofacturen.

De verweerster legde op 15 september 2000 een verzoekschrift tot het verkrij-
gen van een gerechtelijk akkoord neer, waarop de Rechtbank van Koophandel te 
Brugge, afdeling Oostende, haar bij vonnissen van 28 september 2000 en 22 fe-
bruari 2001 de voorlopige opschorting van betaling tot 16 juni 2001 toestond.

In uitvoering van het vonnis van 28 september 2000, dat de schuldeisers uitno-
digde om aangifte van hun schuldvordering te doen, diende de NV CNO een 
aangifte van haar schuldvordering op de verweerster in voor 486.668,60 euro, 
die werd aangenomen.

Tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betalingen bleef de ver-
weerster,  met  instemming  van  de  commissarissen  inzake  opschorting,  verder 
energie afnemen bij de NV CNO.

De NV CNO factureerde deze leveringen overeenkomstig de bepalingen van 
de overeenkomst van 21 juni 1995 provisioneel, bij wijze van voorschotten. Bij 
het opmaken van de eindafrekening van de leveringen die de NV CNO geduren-
de de periode van januari tot en met april 2001 deed, schreef zij op 15 juni 2001 
creditnota's uit voor een totaal bedrag van 173.644,92 euro daar de voorschotfac-
turen de kosten van de daadwerkelijk uitgevoerde leveringen overtroffen.

In haar aangetekende brief van 18 juni 2001 maakte de NV CNO tegenover de 
commissarissen inzake opschorting aanspraak op de wettelijke schuldvergelij-
king tussen haar schuld van 173.644,92 euro uit hoofde van deze creditnota's en 
het bedrag van haar aangenomen schuldvordering van 486.668,60 euro. Aldus 
herleidde de NV CNO haar schuldvordering op verweerster tot 313.023,68 euro.

De commissarissen inzake opschorting verrekenden de som van 173.644,92 
euro  uit  hoofde  van  de  creditnota's  echter  met  de  energieleveringen  van  de 
maand mei 2001, die 263.701,79 euro bedroegen. Zij maakten in de maand juni 
2001 aan de NV CNO enkel het verschil over ten bedrage van 90.056,87 euro en 
stelden aldus alle daadwerkelijke leveringen, die de NV CNO over de periode 
van de voorlopige opschorting van betaling uitvoerde, te hebben vereffend.

De NV CNO betwistte bij  aangetekende brieven van 4 en 20 juli  2001 de 
schuldvergelijking  die  de  commissarissen  inzake  opschorting  aanhielden.  Zij 
stelde  dat  de schuldvergelijking was tussengekomen tussen haar  aangifte  van 
schuldvordering en de creditnota's  waarvan zij  de commissarissen inzake op-
schorting op 18 juni 2001 op de hoogte bracht en die door hen niet werd betwist.

Eiseres' raadsman maande de vereffenaars van de verweerster op 11 september 
2001 nogmaals aan tot betaling van 173.644,92 euro. Hij beriep zich op een eer-
der tussengekomen conventionele schuldvergelijking en stelde de verweerster in 
faillissement te dagvaarden om te vermijden dat haar zou worden verweten geen 
toepassing te hebben gevraagd van artikel 44 van de wet op het gerechtelijk ak-
koord. Op 21 november 2001 volgde de dagvaarding waarin de eiseres aanvoer-
de op grond van voormeld artikel 44 over een rechtmatig belang te beschikken 
bij de faillietverklaring van de verweerster.
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Bij vonnis van 8 augustus 2002 verklaarde de derde kamer van de Rechtbank 
van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, eiseres' vordering in faillietver-
klaring ongegrond bij gebrek aan belang.

Tegen voormeld vonnis tekende de eiseres op 19 december 2002 hoger beroep 
aan. De verweerster stelde incidenteel beroep in teneinde te horen zeggen voor 
recht  dat  eiseres'  aanspraak  op  schuldvergelijking  tussen  het  bedrag  van 
173.644,92 euro en haar schuldvordering van 486.688,60 euro onterecht was.

Bij arrest van 26 april 2004 verklaarde het Hof van Beroep te Gent eiseres' ho-
ger beroep, ontvankelijk doch ongegrond. Vervolgens zegde het hof van beroep 
voor recht dat de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro, zoals bedoeld 
in artikel 44 van de wet op het gerechtelijk akkoord, op de verweerster kan laten 
gelden.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van België;
- de artikelen 1134, 1135, 1234, 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292, 1298, 1319, 

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 7 en 8 van de Hypotheekwet (zijn-
de Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek);

- de artikelen 13, meer bepaald lid 2, 15, §1, 21, meer bepaald §1, lid 1 en 2, 
28, 32, 35, meer bepaald lid 1, en 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  zegt  voor  recht  dat  de  eiseres  geen  boedelschuld  van 

173.644,92 euro zoals bepaald in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk 
akkoord op de verweerster kan laten gelden, op grond van onder meer de volgen-
de overwegingen:

"2.2. Waar (de eiseres) haar eis grondde op een beweerde schuldvordering van 
173.644,92 euro die een boedelschuld van de vereffening zou uitmaken, stellen 
de vereffenaars van (de verweerster) een tegeneis, die ertoe strekt voor recht te 
zeggen dat (de) schuldvordering van 173.644,92 euro geen boedelschuld is.

(De eiseres) betwist in haar besluiten alleen de gegrondheid van deze tegeneis.
Hierop stelt het hof vast, dat (de eiseres) (1) ten onrechte de schuldvergelijking 

inroept tussen 'haar schuldvordering voor 486.668,60 euro' met `haar creditnota's 
voor 173.644,92 euro' en (2) geen aanspraak kan maken op een boedelschuld van 
173.644,92 euro bij  gebrek aan onbetaalde  verrichtingen/bestellingen,  die  (de 
verweerster vóór haar in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure bij (de 
rechtsvoorgangster van de eiseres) heeft geplaatst.

2.2.1. De vonnissen van 28 september 2000 en 22 februari 2001 kenden (de 
verweerster vóór haar in vereffeningstelling) in uitvoering van de wet op het ge-
rechtelijk akkoord de voorlopige opschorting van betaling toe vanaf 28 septem-
ber 2000 tot 16 juni 2001.

Met deze beslissingen waarborgt de wet op het gerechtelijk akkoord de schuld-
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eisers de gelijke behandeling van hun schuldvorderingen, waarvoor de wet hen 
verzoekt aangifte te doen (zie artikel 16 en 25 van de wet op het gerechtelijk ak-
koord).

Over de vereffening van deze schuldvorderingen wordt beslist op het ogenblik 
dat de schuldeisers en de rechtbank zich uitspreken over het herstelplan en over 
een definitieve opschorting van betaling (zie de artikelen 31 e.v. van de wet op 
het gerechtelijk akkoord).

De goedkeuring van het  herstelplan door de rechtbank, nadat  de aanvaarde 
schuldeisers het plan al hebben goedgekeurd, maakt het plan ook bindend voor 
alle schuldeisers, waardoor de wet op het gerechtelijk akkoord eens te meer de 
gelijke behandeling van de schuldeisers waarborgt voor de schuldvorderingen 
die vóór de akkoordprocedure bestonden (zie artikel 35 van de wet op het ge-
rechtelijk akkoord).

Vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan uit handelingen/verrich-
tingen die de schuldenaar stelt om de continuïteit van de handel te verzekeren in 
afwachting van de goedkeuring van een herstelplan hebben hun eigen finaliteit 
en kennen hun eigen verloop los van de schuldvorderingen die vóór de akkoord-
procedure bestonden en hiervoor voorzag de wetgever in een eigen regeling, zo 
zij bij faillissement onbetaald bleven (zie artikel 44 van de wet op het gerechte-
lijk akkoord).

2.2.2. Hieruit volgt, dat de schuldvorderingen waarvoor aangifte gebeurde en 
die in het passief werden aanvaard, tijdens de akkoordprocedure niet meer 'wet-
telijk gecompenseerd' kunnen worden met verrekeningen uit de handelingen, die 
de schuldenaar gedurende de voorlopige opschorting van betaling stelde om de 
continuïteit van de handel te verzekeren in afwachting van de goedkeuring van 
een herstelplan.

Verder bewijst (de eiseres) ook geen 'conventionele schuldvergelijking, die de 
commissarissen inzake opschorting in strijd met de door de wet op het gerechte-
lijk akkoord gewaarborgde gelijke behandeling van de aanvaarde schuldeisers 
zouden overeengekomen zijn. Deze bewering wordt omstandig tegengesproken 
door de verrekening van de commissarissen in juni 2001 van de 'creditnota's voor 
173.644,92 euro die handelingen betreffen die (de verweerster vóór haar in ver-
effeningstelling) tijdens de akkoordprocedure stelde'  met 263.701,79 euro aan 
bestellingen/leveringen die tijdens de akkoordprocedure nog werden uitgevoerd'.

2.2.3. Over de periode van 17 juni (toen een einde kwam aan de voorlopige 
opschorting van betaling) tot 28 juni 2001 (waarop de rechtbank van koophandel 
te Brugge, afdeling Oostende het goedgekeurde herstelplan voor alle schuldei-
sers bindend maakte) kon evenmin een 'wettelijke schuldvergelijking' plaats vin-
den zonder afbreuk te doen (1) aan het akkoord dat (de eiseres) en de overige 
schuldeisers op 15 juni 2001 hadden gegeven over deze wijze van vereffening 
van de schuldvorderingen en (2) aan de beslissing over het gerechtelijk akkoord, 
dat zich wel in elkaar opvolgende verrichtingen voltrekt, maar die één geheel uit-
maken (zie ook punt 2.2.1., derde alinea).

De Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende keurde op 28 
juni 2001 het - voordien al op 15 juni 2001 door (de rechtsvoorgangster van de 
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eiseres)  aanvaarde  -  herstelplan  goed,  dat  voorzag  in  de  vereffening  van  de 
schuldvorderingen met 'het saldo van de opbrengst van het actief van (de ver-
weerster) dat na de vereffening van de boedelschulden waarin artikel 44 van de 
wet op het gerechtelijk akkoord voorziet, zou overblijven' en sloot hiermee de 
akkoordprocedure  af.  De  voorwaarden  waarin  het  goedgekeurde  herstelplan 
voorziet is voor alle schuldeisers bindend.

2.2.4. Bij faillissement leveren de handelingen die de schuldenaar tijdens de 
akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting stelde, boedelschulden van het faillissement op die bij voor-
rang op de andere schuldvorderingen zullen vereffend worden (zie artikel 44, lid 
2, van de wet op het gerechtelijk akkoord).

De handelingen die (de verweerster vóór haar in vereffeningstelling) hier in de 
loop van de akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de 
commissarissen inzake opschorting stelde, betreffen energie-bestellingen. Alleen 
'de schuldvorderingen uit de energie-bestellingen die (de verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure verrichtte' genieten dan ook 
het voordeel van artikel 44, lid 2 van de wet op het gerechtelijk akkoord.

(De rechtsvoorgangster van eiseres) verrekende deze energiebestellingen/leve-
ringen eerst provisioneel, om ze achteraf definitief af te rekenen. Een provisione-
le betaling van deze energie-bestellingen vereist zo wie zo een definitieve verre-
kening, die op de handelingen/bestellingen - die ook tijdens de akkoordprocedure 
werden verricht - moet worden toegerekend.

Uit de onder punt 1.4.7. weerhouden vaststellingen volgt, dat de commissaris-
sen inzake opschorting de handelingen/bestellingen die (de verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure verrichtte ook vereffenden, 
zodat  (de  eiseres)  geen  aanspraak  kan  maken  op  een  boedelschuld  van 
173.644,92 euro", (zie aangevochten arrest, p. 10-13)

en
"Verder behartigen de vereffenaars van (de verweerster) juist de belangen van 

de schuldeisers door de aanspraak van (de eiseres) te betwisten, die ertoe strekt 
haar schuldvordering voor 173.644,92 euro als boedelschuld te aanvaarden. Door 
de samenloop die bij de in vereffeningstelling van de vennootschap is ontstaan 
en krachtens het beginsel van de gelijkheid waarvan samenloop de uitdrukking 
is,  moeten  de  schuldeisers  er  kunnen  op  rekenen,  dat  een  niet-bevoorrechte 
schuldeiser geen groter bedrag uitbetaald krijgt dan zij zelf.", (ibidem, p. 10, eer-
ste streepje).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. De eiseres voerde in haar regelmatig voor de appelrechters neergelegde 

conclusie (dd. 31 maart 2003) onder meer het volgende aan:
"B.3.2. schuldvergelijking is niet uitgesloten tijdens de voorlopige opschorting
Hierboven werd reeds aangetoond dat in casu de wettelijke schuldvergelijking 

plaatsvond in de periode na het gerechtelijk akkoord van (verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) (tussen de schuldvordering van de rechtsvoorgangster van 
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de eiseres ten belope van 486.668,60 euro en dezes creditnota's ten belope van 
173.644,92 euro). (De verweerster) geeft echter een volledig discours weer over 
schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord, dit is gelet op de feitelijkheden van 
huidig geschil volledig naast de kwestie. Vast te stellen is dat het standpunt van 
(de verweerster) ook in rechte niet correct is.

Inderdaad (de verweerster) houdt voor dat schuldvergelijking tijdens de voor-
lopige opschorting in strijd zou zijn met de artikelen 13 en 21 W.G.A. Dit is ech-
ter een draagwijdte geven aan voormelde artikelen die ze niet hebben.

De invoeging van artikel 13, lid 2, W. G.A. werd door de wetgever gemoti-
veerd op grond van de overweging dat zij het wenselijk achtte 'de effecten van 
het indienen van de akkoordaanvraag te voorzien, zoniet zullen de individuele 
vervolgingen (eigen onderlijning) gedurende die periode doorgaan' (Gedr., St. 
Senaat, 1996-97, nr. 1-498/9).

Compensatie, ook conventionele, blijft immers mogelijk na het indienen van 
een aanvraag tot gerechtelijk akkoord. Artikel 13 en 21 W.G.A. verbiedt slechts 
de 'tegeldemaking van een middel van tenuitvoerlegging'. Bij compensatie is er 
geen sprake van de aanwending van een middel van tenuitvoerlegging, vermits 
het gaat om een betaling door de schuldenaar zoals bij wet voorzien.

De wetgever heeft met andere woorden enkel de daadwerkelijke tegeldema-
king van aangevatte tenuitvoerleggingen willen voorkomen en had geenszins de 
bedoeling om de schuldvergelijking onmogelijk te maken vanaf de akkoordaan-
vraag of vanaf de toekenning van de periode van de voorlopige opschorting:

'De akkoordaanvraag houdt geen algehele opschorting van alle middelen van 
tenuitvoerlegging  in,  maar  verbiedt  de  tegeldemaking  van  goederen  van  de 
schuldenaar ingevolge de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging.'

(TISON, M, o. c.,  R.W., 1997-98, p. 393-394; deze auteur bevestigt verder ook 
dat na de toekenning van de periode van de voorlopige opschorting schuldverge-
lijking mogelijk blijft in geval van verknochte vorderingen zie pagina 422).

'Het gaat daarom niet op, wanneer een kredietovereenkomst op geldige wijze 
werd opgezegd, de compensatie te verbieden die volgt uit een beding van een-
heid van rekening om reden dat 'geen enkel gerechtelijk akkoord uitvoerbaar zou 
zijn indien de compensatie via  rekening-courant  mogelijk zou zijn'.  Enerzijds 
heeft de wetgever, zoals aangetoond, geen toestand van samenloop en dus een 
vereffening/verdeling in het  leven willen roepen omdat de continuïteit  geacht 
wordt nagestreefd te worden in het belang van alle schuldeisers en anderzijds is 
op te merken dat compensatie een wijze van betaling is en geen middel van ten-
uitvoerlegging.'

(C. VAN BUGGENHOUT, Gerechtelijk Akkoord en Samenloop TBH, 1999, 61)
Het doorvoeren van een compensatie, zoals reeds benadrukt, zijnde een vorm 

van betaling, is bezwaarlijk gelijk te stellen met het verderzetten van een vervol-
ging.

De beperkte reikwijdte van de artikelen 13, lid 2, en 21 W.G.A. laat een derge-
lijke verregaande interpretatie niet toe.

(De verweerster)  verwijst  naar  een beschikking op eenzijdig verzoekschrift 
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van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel waaruit haar gelijk 
zou moeten blijken. Vast te stellen is dat de rechter zich zonder tegensprekelijk 
debat op basis van een 'prima facie' beoordeling voorzichtig uitdrukt door te stel-
len dat schuldvergelijking (...) (vrije vertaling: 'lijkt zich te kunnen assimileren 
aan een uitvoeringswijze').

De weinig hogere rechtspraak die op dit vlak bekend is, is echter duidelijk: (...)
(Luik, 25 juni TBH 1999, 187)
Of vrij vertaald:
'Dat nu de wil van de wetgever precies werd uitgedrukt, het niet toegelaten is 

ervan af te wijken en zodoende het delicaat evenwicht tussen de rechten die in 
het geding zijn, te wijzigen;

Dat deze wil er in heeft bestaan de voortzetting of aanwending van elk middel 
van tenuitvoerlegging (artikel 21, §1) of elke tegeldemaking (artikel 13) van roe-
rende of onroerende goederen van de aanvrager van een akkoord te verbieden;

Dat de rechtstreekse vordering van de onderaannemer geen middel van ge-
dwongen tenuitvoerlegging uitmaakt;

Dat ze bijgevolg niet verboden is.'
Het Hof van Beroep te Luik heeft dit overigens in zijn arrest van 15 september 

1998 heel duidelijk bevestigd (RB/BF 1998, p. 526):
(...)
Vrij vertaald:
'De schuldeiser kan zich beroepen op een exceptie van niet-uitvoering, zelfs op 

grond van het niet-naleven van de overeenkomst vóór het gerechtelijk akkoord, 
situatie die de schuldenaar verzwakt, maar die in het voordeel van de schuldeiser 
de band tussen connexe schuldvorderingen in stand houdt'.

Bepaalde rechtsleer en rechtspraak stelt zich bij het benaderen van de vraag 
naar het al dan niet mogelijk zijn van compensatie, de vraag op het gerechtelijk 
akkoord samenloop doet ontstaan. Deze vraag doet echter niet terzake.

Ter illustratie kan verwezen worden naar Dirix (een voorstander van de sa-
menlooptheorie) die stelt:

'Schuldvergelijking moet van dan af (vanaf de aanvraag - eigen toevoeging) 
worden uitgesloten, behoudens wanneer het gaat om verknochte of samenhan-
gende vorderingen'

(E. DIRIX, 'Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten' in Faillissement 
en Gerechtelijk Akkoord, Kluwer, 1998, p. 370; in dezelfde zin: T. BOSLY, Com-
pensation et concordat judiciaire: premières leçons tirées de la pratique,  TBH, 
2000, 307; A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, p. 977).

De verknochtheid van de vorderingen volgt ten deze dus ondermeer uit het feit 
dat beide schuldvorderingen voortkomen uit één en dezelfde overeenkomst t.w. 
deze van 21 juni 1995.

Thans gaan de verweerders voorhouden dat de vorderingen waarop de schuld-
vergelijking werd toegepast niet verknocht zouden zijn omdat de ene schuldvor-
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dering zou dateren van voor het gerechtelijk akkoord en de andere van na het ge-
rechtelijk akkoord, dit terwijl de beide schuldvorderingen nochtans voortkomen 
uit dezelfde overeenkomst die tijdens de periode van de voorlopige opschorting 
gewoon door (de verweerster vóór haar in vereffeningstelling) met akkoord en 
medewerking van de Commissarissen inzake opschorting werd verdergezet. Dit 
is een schoolvoorbeeld van verkochte vorderingen.

Volgens het Hof van Cassatie is er immers sprake van 'verknochtheid' of 'sa-
menhang' wanneer beide schulden op eenzelfde oorzaak berusten (Cass., 25 mei 
1989, Arr. Cass., 1988-1989, 1125).

Dat in casu beide schulden dezelfde oorzaak hebben is onbetwistbaar, beide 
spruiten voort uit de overeenkomst dd. 21 juni 1995 die tijdens de periode van de 
voorlopige opschorting werd verdergezet.

Op te merken is dat de wettelijke compensatie slechts kan geschieden tussen 
vervallen schuldvorderingen, zodat de compensatie die geschiedde op 18 juni 
2001 noodzakelijkerwijs plaatsvond met de door de (rechtsvoorgangster van de 
eiseres) in het gerechtelijk akkoord aangegeven schuldvorderingen daar er op 18 
juni 2001 geen andere vervallen openstaande schuldvorderingen waren.

Uit het voorgaande volgt dat de doorgevoerde schuldvergelijking rechtmatig 
is".

(zie "Conclusie" in hoger beroep van de eiseres (dd. 31 maart 2003), p. 13-15, 
nr. B.3.2. en p. 4-5).

1.2. Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres ten onrechte de schuldvergelij-
king inroept en dat de schuldvorderingen, waarvoor aangifte gebeurde en die in 
het passief werden aanvaard tijdens de akkoordprocedure, niet meer wettelijk ge-
compenseerd  kunnen  worden  met  verrekeningen  uit  de  handelingen,  die  de 
schuldenaar gedurende de voorlopige opschorting van betaling stelde om de con-
tinuïteit van de handel te verzekeren in afwachting van de goedkeuring van een 
herstelplan. Deze beslissingen steunen op de algemene (betwiste) overwegingen 
(samengevat) dat de vorderingen ontstaan uit laatstgenoemde handelingen hun 
eigen verloop kennen los van de eerstgenoemde schuldvorderingen, dat de wet 
op  het  gerechtelijk  akkoord  de  schuldeisers  de  gelijke  behandeling  van  hun 
schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure bestonden waarborgt,  en dat 
over de vereffening van deze schuldvorderingen beslist wordt bij de uitspraak 
over het herstelplan, dat bindend wordt door de goedkeuring ervan (zie bestreden 
arrest, p. 11-12).

1.3. Noch met voormelde overwegingen (zie hoger nr. 1.2.) noch met enige an-
dere overweging antwoordt het bestreden arrest op voormelde conclusie waarin 
de eiseres op omstandige wijze twee onderscheiden middelen aanvoerde ter ver-
antwoording van de rechtmatigheid van de door haar doorgevoerde wettelijke 
schuldvergelijking (zie hoger nr. 1.1.), te weten samengevat:

1. de artikelen 13, lid 2, en 21 van de wet op het gerechtelijk akkoord verbie-
den niet de schuldvergelijking tijdens de voorlopige opschorting (of observatie-
periode) nu de schuldvergelijking geen middel van tenuitvoerlegging is,

2. te dezen zijn beide kwestieuze schulden (enerzijds van de verweerster vóór 



Nr. 303 - 1.6.06 HOF VAN CASSATIE 1243 

haar in vereffeningstelling voor 486.668,60 euro en anderzijds van de rechts-
voorgangster van de eiseres voor 173.644,92 euro), die voortkomen uit één en 
dezelfde overeenkomst en die dezelfde oorzaak hebben, verknocht, zodat de aan-
gevochten beslissing naar luid waarvan, samengevat, de eiseres ten onrechte de 
schuldvergelijking inroept (zie meer bepaald hoger nr. 1.2.) niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet 
van België).

1.4.  De aangevochten beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedel-
schuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het 
gerechtelijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, steunt rechtstreeks op 
de aangevochten beslissing dat (1) de eiseres ten onrechte de schuldvergelijking 
inroept tussen 'haar schuldvordering voor 486.668,60 euro' met `haar creditnota's 
voor 173.644,92 euro'  en (2) de som van deze creditnota's  moet toegerekend 
worden op de energieleveringen van de maand mei 2001, die 263.701,79 euro 
bedroegen (zie aangevochten arrest, p. 4, nr. 1.4.6. en p. 13 nr. 2.2.4.).

Indien immers de door de eiseres ingeroepen schuldvergelijking wordt aan-
vaard, kan de kwestieuze som van de creditnota's niet meer toegerekend worden 
op de genoemde energieleveringen van de maand mei 2001, die bijgevolg onbe-
taald blijven voor het kwestieuze bedrag van 173.644,92 euro, dat dan een zoge-
naamde boedelschuld oplevert.

De  onwettigheid  van  de  beslissing  nopens  de  door  de  eiseres  ingeroepen 
schuldvergelijking heeft bijgevolg ook de onwettigheid van de beslissing naar 
luid waarvan de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in 
artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op de verweerster kan la-
ten gelden, tot gevolg.

Tweede onderdeel
2.1. Artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee perso-

nen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waar-
door de twee schulden teniet gaan op de wijze en in de gevallen in de wet be-
paald.

Naar luid van artikel 1290 van hetzelfde wetboek heeft schuldvergelijking van 
rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars 
en vernietigen de twee schulden elkaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, 
ten belope van hun wederkerig bedrag.

2.2.1. Het bestreden arrest stelt vast dat: 
(1) de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) op 15 september 2000 een 

verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord neerlegde, 
(2) de rechtbank van koophandel haar de voorlopige opschorting van betaling 

tot 16 juni 2001 toestond, 
(3) het door de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) neergelegde her-

structureringsplan werd goedgekeurd door de schuldeisers op 15 juni 2001 en de 
rechtbank van koophandel op 28 juni 2001 en 

(4) de rechtbank van koophandel bij vonnis van 19 juli 2001 de gerechtelijke 
vereffening van de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) beval (zie be-
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streden arrest, p.3-6, nr. 1.4.2., 1.4.8.-9.).
2.2.2. Verder stelt het arrest vast dat: 
(1) de rechtsvoorgangster van de eiseres op 21 juni 1995 met de verweerster 

(vóór haar in vereffeningstelling) een overeenkomst voor de levering van dien-
sten en energie afsloot,

(2) de rechtsvoorgangster van de eiseres op 9 november 2000 een aanvaarde 
aangifte van schuldvordering op verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) 
indiende voor 486.668,80 euro, 

(3) over de periode van de voorlopige opschorting van betaling verweerster 
(vóór haar in vereffeningstelling) met instemming van de commissarissen inzake 
opschorting verder energie bleef afnemen bij de rechtsvoorgangster van eiseres, 

(4) de rechtsvoorgangster van eiseres op 15 juni 2001 173.644,92 euro aan cre-
ditnota's uitschreef omdat haar voorschotfacturen voor de periode van januari tot 
april 2001 de daadwerkelijk uitgevoerde leveringen overtroffen en 

(5) de rechtsvoorgangster van de eiseres in haar brief van 18 juni 2001 aan-
spraak  maakte  op  de  wettelijke  schuldvergelijking  tussen  haar  schuld  van 
173.644,92 euro uit  hoofde van de creditnota's  met haar schuldvordering van 
486.668,60 euro die in het passief van de verweerster (vóór haar in vereffening-
stelling) werd aanvaard (ibidem, p. 3-4, nr. 1.4.1., 1.4.3.-5.).

2.3.1. Het gerechtelijk akkoord, zoals te dezen van de verweerster (vóór haar 
in vereffeningstelling) (zie hoger nr. 2.2.1.), kent o.m. aan de schuldenaar-aan-
vrager van het gerechtelijk akkoord de voorlopige opschorting van betaling toe, 
beoogt niet de vereffening doch wel de continuïteit en het herstel van de onder-
neming  en  doet  bijgevolg  geen  toestand  van  samenloop  ontstaan  tussen  de 
schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en waarvoor zij aangifte deden (cfr. o.m. art. 15, §1, 19 en 21 wet 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord).

Hieruit volgt: 
(1) dat, anders dan het bestreden arrest oordeelt (zie bestreden arrest, p. 11, nr. 

2.2.1.), de schuldeisers voor die schuldvorderingen niet gelijk moeten worden 
behandeld en/of

(2) dat noch de artikelen 1291, lid 1, 1298 van het Burgerlijk Wetboek en/of 
artikel 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord, noch enige andere wettelijke bepaling of algemeen rechtsbe-
ginsel alsdan de wettelijke schuldvergelijking tussen de hierna vermelde schul-
den verbiedt. Er ontstaat immers geen boedel.

Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan schuldvergelij-
king niet plaats heeft ten nadele van de verkregen rechten van een derde, is bijge-
volg, bij ontstentenis van samenloop, te dezen niet toepasselijk evenmin als de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, die de gelijkheid van de schuldeisers in 
geval van samenloop waarborgen. Het gerechtelijk akkoord doet bovendien geen 
afbreuk aan het vaststaande en opeisbare karakter van de schuldvordering (cfr. 
art. 1291, lid 1, B.W.).

Anders dan het bestreden arrest onwettig beslist, is de wettelijke schuldverge-
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lijking dus wel mogelijk tussen:
- enerzijds een schuld van de schuldenaar-aanvrager van het gerechtelijk ak-

koord, die vóór de akkoordprocedure bestond, waarvoor aangifte gebeurde en die 
in het passief werd aanvaard (zoals te dezen de kwestieuze schuld van verweer-
ster (vóór haar in vereffeningstelling) jegens de rechtsvoorgangster van de eise-
res van 486.668,60 euro)

- anderzijds een schuld van de schuldeiser in het gerechtelijk akkoord uit han-
delingen die de schuldenaar-aanvrager van het gerechtelijk akkoord, gedurende 
de voorlopige opschorting van betaling stelde om de continuïteit van de handel te 
verzekeren in afwachting van de goedkeuring van een herstelplan (zoals te dezen 
de kwestieuze schuld van de rechtsvoorgangster van de eiseres jegens de ver-
weerster (vóór haar in vereffeningstelling) van 173.644,92 euro).

Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters met 
deze laatste schuld de schuld zoals bepaald in artikel 44, lid 2, van de wet van 17 
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord bedoelt (zie o.m. bestreden arrest, 
p. 11, nr. 2.2.1., in fine, p. 4, nr. 1.4.4.).

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-
seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, meer bepaald (samengevat): dat 

(1) de wet op het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de schuldei-
sers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en 

(2) voormelde vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan, hun ei-
gen verloop los van eerstgenoemde schuldvorderingen kennen (zie artikel 44 van 
de wet op het gerechtelijk akkoord), schendt het bestreden arrest bijgevolg voor-
melde artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 7 en 8 van de Hypotheekwet, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet 
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (zie bestreden arrest, p. 10-
12, nr. 2.2, 2.2.1.-3).

2.3.2. Bovendien is de wettelijke schuldvergelijking een bij de wet bepaalde 
wijze van tenietgaan van verbintenissen (zie art. 1234 B.W.) en geen tegeldema-
king of middel van tenuitvoerlegging in de zin van de artikelen 13, lid 2, en 21 
van de wet op het gerechtelijk akkoord. Bijgevolg verbieden noch deze wetsbe-
palingen noch enige andere wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel de wettelij-
ke schuldvergelijking overeenkomstig de artikelen 1289 en 1290 van het Burger-
lijk Wetboek tussen voormelde schulden (zie hoger nr. 2.3.1.).

en
Het gerechtelijk akkoord, dat aan de schuldenaar opschorting van betaling ver-

leent, ontdoet de schuldvordering bovendien niet van haar vaststaand en opeis-
baar karakter (cfr. art. 1291 B.W.).

De bestreden beslissing (zie hoger nr. 2.3.1.) schendt bijgevolg ook de artike-
len 1234 en 1291 van het Burgerlijk Wetboek en 13, lid 2, en 21 van de wet op 
het gerechtelijk akkoord.

2.3.3. Artikel 1292 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt daarenboven uitdruk-
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kelijk dat uitstel van betaling de (wettelijke) schuldvergelijking niet verhindert. 
De opschorting van betaling toegestaan bij  het gerechtelijk akkoord valt  naar 
analogie onder deze wetsbepaling.

De bestreden beslissing (zie  hoger  nr.  2.3.1.) schendt bijgevolg ook artikel 
1292 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
3.1. Voor het geval het Hof zou oordelen 
(1) dat het gerechtelijk akkoord toch een - al dan niet bijzondere vorm van - 

samenloop doet ontstaan en/of 
(2) dat de schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordproce-

dure bestonden en waarvoor zij aangifte deden toch gelijk moeten worden behan-
deld (zoals het bestreden arrest oordeelt op p. 11, nr. 2.2.1.), dan nog vindt de 
wettelijke schuldvergelijking (cfr. art. 1289 en 1290 B.W.) niettemin plaats in-
dien beide voormelde kwestieuze schulden (zie hoger nr. 2.3.1.) verknocht of 
nauw  samenhangend  zijn.  De  wettelijke  schuldvergelijking  tussen  dergelijke 
schulden tast immers de regel van de gelijkheid van de kwestieuze schuldeisers 
niet aan.

Door de door de eiseres ingeroepen wettelijke schuldvergelijking te verwerpen 
zonder bij de beoordeling in aanmerking te nemen of, zoals de eiseres regelmatig 
in haar voormelde conclusie (p. 15) opwierp, de kwestieuze schulden verknocht 
of  nauw samenhangend zijn  (zoals  de  appelrechters  te  dezen  hadden  moeten 
doen), is de bestreden beslissing (zie hoger nr. 2.3.1.) in ieder geval niet naar 
recht verantwoord en schenden de appelrechters ook om die reden de voormelde 
artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 15, 
§1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord (zie hoger nr. 2.1., 2.3.1.).

Op grond van voormelde artikelen 1289, 1290 en 1291, lid 1, 1292 van het 
Burgerlijk Wetboek is er wettelijke schuldvergelijking, terwijl de artikelen 1298 
van het Burgerlijk Wetboek, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord de wettelijke schuldvergelijking 
niet verbieden, tussen verknochte of nauw samenhangende schulden (de eiseres 
verwijst ook naar de hoger sub nr. 2.3.1. en 2.3.3. aangevoerde grieven die hier a 
fortiori gelden).

3.2. In voormeld geval (zie hoger nr. 3.1.) en voorzover het Hof de bestreden 
beslissing zou uitleggen in die zin dat de appelrechters het bestaan van de ver-
knochtheid of de nauwe samenhang tussen de kwestieuze schulden impliciet (in 
rechte) verwerpen omdat de eerste schuld, waarvoor aangifte gebeurde, in het 
passief werd aanvaard en over de vereffening ervan werd beslist bij het bindende 
herstelplan en de tweede schuld uit handelingen die de schuldenaar gedurende de 
voorlopige opschorting van betaling stelde, een eigen verloop los van de eerste 
schuld en een eigen regeling in geval van faillissement kent, is de bestreden be-
slissing eveneens onwettig.

De nauwe samenhang of verknochtheid van de schulden dient te dezen te wor-
den beoordeeld niet op basis van de (in die uitlegging) door de bestreden beslis-
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sing behouden criteria doch wel, zoals eiseres regelmatig in voormelde conclusie 
(zie p. 15) voor de appelrechters aanvoerde, op grond van de vraag of die schul-
den eenzelfde oorzaak hebben.

Voor het geval het Hof zou oordelen dat de appelrechters de verknochtheid of 
de nauwe samenhang tussen voormelde kwestieuze schulden (impliciet) verwer-
pen, is de bestreden beslissing bijgevolg (in die uitlegging) evenmin naar recht 
verantwoord en schendt zij ook daarom voormelde artikelen 1289, 1290 en 1298 
van het Burgerlijk Wetboek en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (de eiseres verwijst hier naar analogie 
naar haar vorige grieven zie hoger nr. 3.1., 2.3.1. en 2.3.3.).

3.3. Bovendien heeft het gerechtelijk akkoord geen effect op de lopende con-
tracten, zoals te dezen de overeenkomst van 21 juni 1995 met betrekking tot de 
kwestieuze energie-bestellingen en de kwestieuze schulden, die moeten uitge-
voerd worden op grond van artikel 28, lid 1, van de wet van 17 juli 1997 betref-
fende het gerechtelijk akkoord en waaraan zeker geen samenloop (voor het geval 
deze wordt aanvaard bij een gerechtelijk akkoord) kan tegengeworpen worden.

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden (zie hoger nr. 2.3.1.) niet 
wettelijk gecompenseerd kunnen worden op grond van de in het middel aange-
vochten overwegingen, schendt het bestreden arrest ook nog artikel 28, lid 1, van 
de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

Vierde onderdeel
4.1. De schuldvergelijking tussen de kwestieuze voormelde schulden (zie ho-

ger nr. 2.3.1.) kon wel degelijk plaats vinden zonder afbreuk te doen aan het ak-
koord van eiseres (of haar rechtsvoorgangster) over de wijze van vereffening van 
de schuldvorderingen in het goedgekeurde herstructureringsplan, zoals weerge-
geven in het bestreden arrest: "De verdeling van de opbrengst van de verkoop 
van de roerende en onroerende activa (...) zal gebeuren als volgt:

- Eerst de betaling van de schulden die op basis van artikel 44 wet op het ge-
rechtelijk akkoord zijn aangegaan gedurende de akkoordprocedure met mede-
werking, machtiging of bijstand van de commissarissen inzake opschorting en 
die aldus worden beschouwd als boedelschulden;

- Het saldo zal vervolgens verdeeld worden volgens de regels van de vereffe-
ning" (zie bestreden arrest, p. 5, nr. 1.4.8).

Deze bepaling over de wijze van vereffening van de schuldvorderingen sluit de 
wettelijke schuldvergelijking overeenkomstig de artikelen 1289 en 1290 van het 
Burgerlijk Wetboek noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend uit. De mogelijkheid 
van  de  wettelijke  schuldvergelijking  blijft  des  te  meer  bestaan  nu  deze  van 
rechtswege, zelfs buiten weten van de schuldenaars, plaats heeft (zie art. 1290 
B.W.).

4.2. Door anders te beslissen kennen de appelrechters niet aan gezegd plan de 
gevolgen toe die het wettelijk tussen partijen heeft en schenden zij ook de artike-
len 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32 en 35, meer bepaald lid 1, van de wet 
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord naast voormelde artikelen 
1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.
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4.3. Minstens schenden de appelrechters aldus, m.n. door aan bedoeld plan een 
uitsluitingbeding toe te voegen dat daarin niet vermeld is, de bewijskracht ervan 
en schenden zij bijgevolg ook de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk, naast voormelde artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.

De aangevochten beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedelschuld 
van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerech-
telijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, steunt rechtstreeks op de aan-
gevochten beslissingen dat 

(1) de eiseres ten onrechte de schuldvergelijking inroept tussen 'haar schuld-
vordering voor 486.668,60 euro' met 'haar creditnota's voor 173.644,92 euro' en 
dat 

(2) de som van deze creditnota's moet toegerekend worden op de energieleve-
ringen van de maand mei 2001, die 263.701,79 euro bedroegen (zie aangevoch-
ten arrest, p. 4, nr. 1.4.6. en p. 13 nr. 2.2.4.).

Indien immers de door de eiseres ingeroepen schuldvergelijking wordt aan-
vaard, kan de kwestieuze som van de creditnota's niet meer worden toegerekend 
op de genoemde energieleveringen van de maand mei 2001, die dan bijgevolg 
onbetaald blijven voor het kwestieuze bedrag van 173.644,92 euro, dat dan een 
schuld in de zin van artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord uit-
maakt.

De  onwettigheid  van  de  beslissing  nopens  de  door  de  eiseres  ingeroepen 
schuldvergelijking, zoals aangevoerd in het tweede, derde en vierde onderdeel, 
heeft bijgevolg de onwettigheid van de beslissing naar luid waarvan de eiseres 
geen boedelschuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de 
wet op het gerechtelijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, tot gevolg 
(zie ook eerste onderdeel, nr. 1.4.).

Vijfde onderdeel
5.1. Voor zover als nodig voert de eiseres tegen het bestreden arrest nog vol-

gende grief aan.
5.2. Naar luid van artikel 28 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-

rechtelijk akkoord maakt het vonnis tot toekenning van voorlopige opschorting 
geen einde aan de overeenkomsten gesloten voor die datum.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was dat de 
lopende overeenkomsten in hun geheel blijven bestaan en in al hun onderdelen 
bindend blijven. Het amendement dat ertoe strekte de commissaris inzake op-
schorting de mogelijkheid te bieden bepaalde contractuele clausules buiten wer-
king te stellen werd verworpen (Amendement Hatry, Par/. St., Senaat, 1-498/11, 
1996-1997, 67). Anders zou men immers op een onaanvaardbare wijze raken aan 
de wilsautonomie van de partijen.

5.3. Naast de hoger weergegeven vaststellingen (zie hoger nr.2.2.2., meer be-
paald (1), (3) en (4)), stellen de appelrechters te dezen nog vast dat de kwestieu-
ze overeenkomst van 21 juni 1995 in artikel 7 betreffende de betalingsmodalitei-
ten bepaalde dat 

(1)  de  rechtsvoorgangster  van  de  verweerster  maandelijks  voorschotten  zal 
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factureren,
(2) zij om de vier maanden, op grond van een gecumuleerde nacalculatie, de 

nodige correctie zal doorvoeren en 
(3) de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) resp. de rechtsvoorgang-

ster van de eiseres er zich toe verbinden uiterlijk op het einde van de facturatie-
maand te betalen (zie bestreden arrest, p. 3, nr. 1.4.1. en p. 4, nr. 1.4.4.).

5.4. Uit zowel 
(1) de bepalingen van voornoemd artikel 28 van de wet betreffende het gerech-

telijk akkoord en van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, als 
(2) de vaststelling van de appelrechters dat over de periode van de voorlopige 

opschorting van betaling de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) met 
instemming van de commissarissen inzake opschorting verder energie bleef afne-
men bij de rechtsvoorgangster van de eiseres (zie bestreden arrest, p. 4, nr. 1.4.4. 
en hoger nr. 2.2.2.

(3)), volgt dat de appelrechters de overeenkomst van 21 juni 1995 hadden die-
nen toe te passen op de kwestieuze energie-bestellingen tijdens de periode van 
voorlopige opschorting van betaling. Het bestreden arrest stelt overigens uitdruk-
kelijk vast dat de rechtsvoorgangster van de eiseres de leveringen in die periode 
factureerde overeenkomstig deze overeenkomst (zie  bestreden arrest,  p.  4,  nr. 
1.4.4.).

Bijgevolg dienden de appelrechters te dezen, bij de bepaling van de handelin-
gen die het voordeel van gezegd artikel 44, lid 2, van de wet betreffende het ge-
rechtelijk akkoord genoten, niet alleen de energie-bestellingen in beperkte zin 
doch de toepasselijke contractuele bepalingen van de overeenkomst van 21 juni 
1995 in aanmerking te nemen, hetgeen zij onwettig nalaten te doen.

Op de kwestieuze energiebestellingen die de verweerster (vóór haar in vereffe-
ningstelling) stelde met medewerking, machtiging of bijstand van de commissa-
rissen inzake opschorting, zijn bijgevolg ook voormelde betalingsmodaliteiten 
van de overeenkomst van 21 juni 1995 toepasselijk. Volgens voormeld artikel 7 
van deze overeenkomst, verbonden de resp. partijen zich tot resp. betaling (zie 
hoger nr. 5.3. en bestreden arrest p. 3, nr. 1.4.1., art. 7.1. in fine).

Bijgevolg is de beslissing van de appelrechters naar luid waarvan de schuld 
van de rechtsvoorgangster van de eiseres tegenover de verweerster (vóór haar in 
vereffeningstelling)  op grond van de viermaandelijkse definitieve verrekening 
(zijnde de kwestieuze creditnota's van 15 juni 2001 ten bedrage van 173.644,92 
euro voor de periode januari-april 2001) moet worden toegerekend op de latere 
leveringen (te dezen van mei 2001) (en geen wettelijke schuldvergelijking met 
de kwestieuze schuldvordering van 486.668,60 euro plaats heeft) in strijd met 
voormelde contractuele bepaling.

Uit voormeld artikel 7 van de overeenkomst volgt immers dat de rechtsvoor-
gangster van eiseres gezegde schuld aan de eiseres diende te betalen, waaruit 
volgt dat deze schuld van rechtswege onderworpen is aan de wettelijke schuld-
vergelijking met de kwestieuze schuldvordering van de rechtsvoorgangster van 
de eiseres (zijnde 486.668,60 euro) op grond van de artikelen 1234, 1289 en 
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1290 van het Burgerlijk Wetboek.
5.5. Door te oordelen dat de verrekening (van de leveringen van begin januari 

tot eind april 2001) op de handelingen/bestellingen, die ook tijdens de akkoord-
procedure werden verricht (in mei 2001) moet worden toegerekend, miskennen 
de appelrechters bijgevolg de bindende kracht van de overeenkomst van 21 juni 
1995 (zie de tekst van art. 7 weergegeven op p. 3, nr. 1.4.1) en schenden zij de 
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 28, lid 1, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

De onwettigheid van deze beslissing heeft de onwettigheid van de bestreden 
beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro 
zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op de 
verweerster kan laten gelden tot gevolg (zie hoger nr. 4.3.).

Samenvatting
Tweede onderdeel
Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-

seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, meer bepaald (samengevat): dat 

(1) de wet op het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de schuldei-
sers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en 

(2) voormelde vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan, hun ei-
gen verloop los van eerstgenoemde schuldvorderingen kennen (zie artikel 44 van 
de wet op het gerechtelijk akkoord), schendt de bestreden beslissing voormelde 
artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 
8 van de Hypotheekwet, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, 
verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 2.3.1.).

De bestreden beslissing schendt ook de artikelen 1234 en 1291 van het Burger-
lijk Wetboek en 13, lid 2, en 21 van de wet op het gerechtelijk akkoord (voor de 
uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 2.3.2.).

De bestreden beslissing schendt ook artikel 1292 van het Burgerlijk Wetboek 
(voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 
2.3.3.).

Derde onderdeel
Voor het geval het Hof zou oordelen 
(1) dat het gerechtelijk akkoord toch een - al dan niet bijzondere vorm van - 

samenloop doet ontstaan en/of 
(2) dat de schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordproce-

dure bestonden en waarvoor zij aangifte deden toch gelijk moeten worden behan-
deld:

- is de bestreden beslissing in ieder geval niet naar recht verantwoord nu de ap-
pelrechters de door de eiseres ingeroepen wettelijke schuldvergelijking verwer-
pen zonder bij de beoordeling in aanmerking te nemen of, zoals de eiseres regel-
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matig in haar voormelde conclusie (p. 15) opwierp, dat de kwestieuze schulden 
verknocht of nauw samenhangend zijn, zodat de appelrechters ook daarom voor-
melde artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende 
het gerechtelijk akkoord schenden (voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst 
eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.1.);

- en voorzover het Hof zou oordelen dat de appèlrechters de verknochtheid of 
de nauwe samenhang tussen voormelde kwestieuze schulden (impliciet) verwer-
pen, is  de bestreden beslissing (in die uitlegging) evenmin naar recht verant-
woord en schendt zij ook voormelde artikelen 1289, 1290 en 1298 van het Bur-
gerlijk Wetboek en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betref-
fende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst de 
eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.2.);

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-
seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, schendt het bestreden arrest ook nog artikel 28, lid 1, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, 
verwijst eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.3.).

Vierde onderdeel
De appelrechters kennen aan gezegd herstelplan niet de gevolgen toe die het 

wettelijk tussen partijen heeft en schenden bijgevolg daardoor ook de artikelen 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32 en 35, meer bepaald lid 1, van de wet van 
17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord naast voormelde artikelen 1289 
en 1290 van het Burgerlijk Wetboek (voor de uiteenzetting van deze grief, ver-
wijst de eiseres naar hoger nr. 2.1., 4.1. en 4.2.).

Minstens geven de appelrechters aan gezegd plan een uitlegging die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan, miskennen zij de bewijskracht ervan en 
schenden zij bijgevolg ook de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
naast voormelde artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek (voor de 
uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1., 4.1. en 4.3.).

Vijfde onderdeel
Door te oordelen dat de verrekening (van de leveringen van begin januari tot 

eind april 2001) op de handelingen/bestellingen, die ook tijdens de akkoordpro-
cedure werden verricht (in mei 2001) moet worden toegerekend, miskennen de 
appelrechters bijgevolg de bindende kracht van de overeenkomst van 21 juni 
1995 en schenden zij de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 28, lid 1, 
van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteen-
zetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 5.1.-5.5.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee perso-

nen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waar-
door de twee schulden teniet gaan.
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2. Overeenkomstig artikel 1290 van hetzelfde Wetboek heeft schuldvergelij-
king van rechtswege plaats uit  kracht  van de wet,  zelfs  buiten weten van de 
schuldenaars. De twee schulden vernietigen elkaar op het ogenblik dat zij tege-
lijk bestaan, ten belope van hun wederkerig bedrag.

3. Overeenkomstig artikel 9 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, 
kan dit akkoord aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn 
schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming be-
dreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen leiden 
tot het ophouden van betalen. Het artikel bepaalt verder dat het akkoord alleen 
kan worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan 
worden gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt waarbij de te 
verwachten rentabiliteit de mogelijkheid van een financieel herstel van de onder-
neming dient aan te tonen.

4. De wet op het gerechtelijk akkoord houdt het fixatiebeginsel met betrekking 
tot de schuldvorderingen van de schuldeisers in, zonder dat zij, in de regel, ten 
aanzien van de schuldvorderingen die voor de akkoordprocedure bestonden, sa-
menloop doet ontstaan die in alle omstandigheden een wettelijke schuldvergelij-
king uitsluit. Deze procedure is erop gericht om de continuïteit van de onderne-
ming te waarborgen, hetgeen meebrengt dat de contractuele verhoudingen met de 
debiteur zoveel als mogelijk worden gehandhaafd.

5. Wettelijke schuldvergelijking blijft derhalve mogelijk tussen een schuldvor-
dering die voortvloeit uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in 
het gerechtelijk akkoord aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de 
debiteur die tijdens de periode van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevol-
ge van de verdere uitvoering van deze overeenkomst die ertoe strekt de continuï-
teit van de onderneming te verzekeren.

6. De appelrechters stellen vast dat de periode van voorlopige opschorting van 
betaling bij vonnissen van de Rechtbank van Koophandel te Brugge van 28 sep-
tember 2000 en 22 februari 2001 werd toegestaan tot 16 juni 2001.

Verder stellen zij vast:
- "(de rechtsvoorgangster van de eiseres) (heeft) in uitvoering van het vonnis 

van 28 september 2000, dat de schuldeisers ook uitnodigde om aangifte van hun 
schuldvordering te doen, op 9 november 2000 een aangifte van schuldvordering 
op verweerster ingediend voor 486.668,60 euro. Deze aangifte werd aanvaard";

- "(de verweerster) (bleef) over de periode van de voorlopige opschorting van 
betaling met instemming van de commissarissen inzake opschorting verder ener-
gie afnemen bij (de rechtsvoorgangster van de eiseres)";

- "bij het opmaken van de eindafrekening van de leveringen die zij over de pe-
riode januari  tot  april  2001 heeft  uitgevoerd,  (heeft) (verweerster)  op 15 juni 
2001 173.644,92 euro aan creditnota's uitgeschreven".

De appelrechters oordelen dat:
- de wet betreffende het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de 

schuldeisers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure 
bestonden;
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- vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan uit handelingen/ver-
richtingen die de schuldenaar stelt om de continuïteit van de handel te verzeke-
ren in afwachting van de goedkeuring van een herstelplan hun eigen finaliteit 
hebben en hun eigen verloop kennen los van de onder 1. vermelde schuldvorde-
ringen.

7. Op grond van deze overwegingen waarbij zij de wettelijke schuldvergelij-
king tussen de schuldvordering van de eiseres ten belope van 486.668,60 euro en 
de vordering van de verweerster ten belope van 173.644,92 euro afwijzen en de 
beslissing dat de eiseres geen aanspraak kan maken op een boedelschuld van 
173.644,92 euro die hierop is gesteund, verantwoorden de appelrechters hun be-
slissing niet naar recht.

8. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de eiseres ten on-

rechte  de  schuldvergelijking  inroept  tussen  haar  schuldvordering  voor 
486.668,60 euro en haar creditnota's voor 173.644,92 euro en voor recht zegt dat 
BASF Antwerpen NV geen boedelschuld van 173.644,92 euro in de zin van arti-
kel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op Euroftal NV in vereffe-
ning kan laten gelden.

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

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

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

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. Maes en 
Geinger.

Nr. 304

1° KAMER - 1 juni 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - MOTIVERING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - MOTIVERING

1º  en  2º  Tenzij  hierover  verweer  werd  gevoerd,  dient  de  rechter  het  toestaan van de  
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voorlopige  tenuitvoerlegging  van  zijn  vonnis  niet  nader  te  motiveren1.  (Art.  149,  Gw. 
1994; Art. 1398, Ger.W.)

(GEMEENTE BERLAAR T. RITA PROMOTIONS nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In deze zaak stond de eerste rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis 

toe. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart het verzoek van verweerster tot opheffing 

van de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging gegrond. 
Vermits  het  vonnis  geen  motivering  verstrekt  inzake  de  toegestane  voorlopige 

tenuitvoerlegging, vernietigden de appèlrechters dan ook het vonnis op dit punt.
2. In het tweede onderdeel van het enig middel tot cassatie wordt aangevoerd dat de in 

artikel  149  van  de  Grondwet  vervatte  motiveringsplicht  van  de  rechter  moet  worden 
beoordeeld in het licht van de besluiten van een procespartij. De motiveringsplicht legt de 
rechter  in  dit  verband  enkel  op  te  antwoorden  op  de  door  partijen  in  conclusies 
aangevoerde middelen. Nu door verweerder geen verweer werd gevoerd op de vordering 
tot voorlopige tenuitvoerlegging, diende de eerste rechter zijn beslissing op dit punt niet te 
motiveren. Door anders te vereisen, geven de appèlrechters aan de motiveringsplicht een 
draagwijdte die zij niet bevat en schenden zij hierdoor de artikelen 149 van de Grondwet, 
en 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat verzet en hoger beroep tegen 
eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen, behoudens de uitzonderingen die 
de wet bepaalt.

Dit  artikel  formuleert  de  regel:  gewone  rechtsmiddelen  schorsen  de  voorlopige 
uitvoerbaarheid van de beslissing. 

De uitzondering hierop volgt in de daaropvolgende bepaling: artikel 1398, eerste lid, 
van  het  Gerechtelijk  wetboek  bepaalt  dat,  behoudens  de  uitzonderingen  die  de  wet 
bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen kan toestaan.

Met betrekking tot de beslissing van voorlopige tenuitvoerlegging bepaalt artikel 1402 
van hetzelfde wetboek op zijn beurt  dat de rechters in hoger beroep in geen geval de 
tenuitvoerlegging kunnen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid.

De  rechter  in  hoger  beroep  kan  overeenkomstig  dit  verbod  de  voorlopige 
tenuitvoerlegging, niet schorsen of verbieden. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof strekt deze regel ertoe te verhinderen dat 
de appèlrechter de opportuniteit van de in eerste aanleg toegestane voorlopige tenuitvoer-
legging opnieuw in vraag stelt2.

Dit verbod verhindert echter niet dat de beslissing tot voorlopige tenuitvoerlegging kan 
vernietigd worden in geval van miskenning van een “procedurebeginsel of –voorschrift” 
(bv. miskenning van de rechten van verdediging3), of in geval van een “manifeste onregel-
matigheid” (bv. een beslissing ultra petita)4.

1 Zie de concl. van het O.M.; zie ook Cass. 1 juni 2006, A.R. C.03.0231.N, nr. 302, supra.
2 Cass. 1 april 2004 (C.02.0055.N).
3 Ibidem; Brussel, 9 okt. 2000,  P&B 2001, 72; Brussel, 24 jan. 2003,  J.T. 2003, 272; A. FETTWEIS, 
Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 957; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om 
de uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. 
Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 3.
4 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 957; J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de ju-
risprudence (1972-1986) Droit judiciaire privé, saisies conservatoires et voies d’exécution”, R.C.J.B. 
1987, 431; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
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De vraag rijst  of het niet-gemotiveerd toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging 
eveneens een vernietiging kan verantwoorden. 

Een bepaalde strekking in de rechtsleer en de rechtspraak is van oordeel dat, wanneer 
de rechter bij toepassing van artikel 1398, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
voorlopige tenuitvoerlegging toestaat, hij dit doet in afwijking op de regel geformuleerd 
in artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek. Om die reden moet dit op gemotiveerde 
wijze geschieden5. 

Een “automatisch” toestaan van de uitvoerbaarheid bij voorraad, al dan niet op gemoti-
veerd verzoek, zou niet stroken met het uitzonderlijk karakter van artikel 1398, eerste lid 
Ger.W.6.

Deze motiveringsplicht zou de rechter ook nopen tot bezinning over de maatregel opdat 
hij slechts met passende omzichtigheid zou worden toegestaan7.

Wanneer de rechter, ongeacht het feit of de eiser zijn verzoek motiveert, dit verzoek on-
gemotiveerd toestaat, zou hij tekort komen aan zijn motiveringsplicht, en zou het vonnis 
op dit punt dienen te worden vernietigd omwille van onregelmatigheid8. 

Voormeld standpunt is evenwel niet verenigbaar met de vaste rechtspraak van Uw Hof 
krachtens dewelke in burgerlijke zaken de rechter, bij ontstentenis van een daartoe strek-
kende conclusie, niet alle elementen dient te vermelden die de toepassing van een wetsbe-
paling verantwoorden9.

De bij artikel 149 van de Grondwet voorgeschreven motiveringsplicht houdt dan ook 
niet in dat de rechter de redenen moet opgeven waarop hij zijn beslissing laat steunen als 
er dienaangaande geen conclusie werd genomen.

Noch de artikelen 1397 en 1398 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  noch enige andere 
wettelijke  bepaling,  leggen  de  rechter  die  overeenkomstig  artikel  1398  de  voorlopige 
tenuitvoerlegging toestaat, een bijzondere motiveringsplicht op naast de verplichting de 
conclusies van de partijen daaromtrent te beantwoorden.

De omstandigheid dat artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek de uitzondering is op 
de regel neergelegd in artikel 1397 van dat wetboek, vermag hieraan geen afbreuk te 
doen.

In de rechtsleer wordt er bovendien op gewezen dat de beslissing over de voorlopige 

te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, 
nr. 3; E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht 1991-1996”, T.P.R. 1996, p. 1412; E. DIRIX 
en K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., Gent, Story, 2001, nrs. 350-351 en aldaar geciteerde rechtspraak; 
G.L. BALLON, “Over art. 1402 Ger.W.”, noot onder Antwerpen 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 260-
261; G. DE LEVAL,  Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2003, p. 252, voetnoot nr. 165; 
Brussel 30 okt. 2001, P&B 2001, 47 met noot K. WAGNER.
5 Brussel, 30 okt. 2001,  P&B 2001, 47; Antwerpen, 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 259, met noot 
G.L. BALLON; Beslagr. Mechelen 24 juni 1991, T.B.B.R. 1994, 140; K. WAGNER, noot onder Brussel 30 
okt. 2001, P&B 2001, 52; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverkla-
ring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 
1991 T.B.B.R. 1994, nr. 8-10.
6 E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling. 1997-2001”, T.P.R. 
2002, p. 1209, nr. 23 en aldaar geciteerde rechtspraak; E. DIRIX en K. BROECKX, “Overzicht van recht-
spraak. Beslagrecht. 1991-1996”, T.P.R. 1996, nr. 19 en aldaar geciteerde rechtspraak.
7 Antwerpen, 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 259, met noot G.L. BALLON; K. BROECKX, “Is het verbod 
voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) abso-
luut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 8-9; E. DIRIX en K. BROECKX, 
“Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht. 1991-1996”, T.P.R. 1996, nr. 20 en aldaar geciteerde recht-
spraak.
8 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2003, p. 252, voetnoot nr. 165.
9 Zie o.m. Cass. 29 jan. 1999, A.R. nr. C.97.0195.N, A.C., 1999, 53.
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tenuitvoerlegging slechts een opportuniteitsbeoordeling in houdt, zodat op dat vlak geen 
wettigheidstoezicht kan uitgeoefend worden. Nu noch het hof van beroep, noch Uw Hof 
een wettigheidstoezicht kan uitoefenen op de beslissing tot voorlopige tenuitvoerlegging, 
dient de rechter zijn beslissing op dit punt niet te motiveren bij ontstentenis van een daar-
toe strekkende conclusie10.

Voorts wordt geargumenteerd dat de voorlopige tenuitvoerlegging slechts een eenvou-
dige uitvoeringsmodaliteit betreft van de beslissing ten gronde. In geval hierover door de 
partijen niet werd geconcludeerd, dient de rechter zijn beslissing hieromtrent niet nader te 
motiveren11.

Uit het voorgaande kan worden besloten dat de appelrechter de door de eerste rechter 
bevolen voorlopige tenuitvoerlegging niet kan vernietigen louter omdat die beslissing niet 
werd  gemotiveerd  wanneer  voor  de  eerste  rechter  geen  conclusies  werden  genomen 
waarin  de  elementen  voor  het  toestaan  van  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  worden 
betwist.

Dit standpunt sluit overigens aan bij het arrest van Uw Hof van 1 april 2004 (A.R. nr. 
C.02.0055.N) waaruit blijkt dat de beslissing die zonder enige motivering ingaat op een 
niet gemotiveerde vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging het recht van verdediging 
niet miskent en in graad van beroep om die reden niet kan worden vernietigd. 

Nu  eiseressen  voor  de  eerste  rechter  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  eisten  en 
verweerster hieromtrent geen verweer voerde, diende de eerste rechter in zijn beslissing 
waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet aan te geven welke concrete 
omstandigheden de toegestane tenuitvoerlegging konden wettigen.

Door te beslissen dat de eerste rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorlopige 
tenuitvoerlegging diende te motiveren ook al werd er door verweerster dienaangaande niet 
geconcludeerd, geven de appelrechters aan de motiveringsverplichting een draagwijdte 
die deze niet bevat, en schenden zij naast artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 1398 
en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest.

ARREST

(A.R. C.05.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

10 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1987, 251, nr. 325 en 605, nr. 957; B. MAES, De 
motiveringsverplichting van de rechter, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 8, nr. 8).
11 Cass. Fr. 13 april 1976, D. 1977, IR, 193, J.C.P. 1976, IV, 188; Cass. Fr. Civ. 23 okt. 1974, D. 
1975,  IR,  11;  Cass.  fr.  17 juni  1981, J.C.P.  1981, IV, 318;  K. BROECKX,  “Is  het  verbod voor de 
appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij  voorraad te schorsen (art.  1402 Ger.W.) absoluut?”, 
noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 7 met verwijzing naar de rechtspraak 
van het Franse Hof van Cassatie; R. PERROT, “Jurisprudence française en matière de droit judiciaire 
privé.  Procédure  de  l’instance:  jugement  et  voies  de  recours.  Voies  d’exécution  et  mesures 
conservatoires”, Rev. Trim. Dr. Civ. 1984, 566, nr. 15.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep willigt het verzoek van de verweerster in en hervormt de 

door de rechtbank van eerste aanleg toegestane voorlopige tenuitvoerlegging, op 
grond van de volgende overwegingen:

"ln rechte
Argumenten van de NV Rita Promotions (de verweerster)
De beslissing tot toekenning van de uitvoerbaarheid bij voorraad werd gewe-

zen met miskenning van de motiveringsplicht, miskenning van haar retentierecht 
ex. art. 6 opstalwet. Bovendien werd de uitspraak ultra petita gewezen omdat de 
voorlopige tenuitvoerlegging niet door de vereffenaar van de v.z.w. werd gevor-
derd.

Argumenten van de gemeente Berlaar (de eiseres)
Het door de NV Rita Promotions neergelegd verzoekschrift conform artikel 

1402 van het Gerechtelijk Wetboek is in strijd met het non bis in idem beginsel 
daar de in het verzoekschrift verwoorde argumentatie dezelfde is als deze waarop 
de beslagrechter te Mechelen en de beslagrechter in hoger beroep al uitspraak 
hebben gedaan.

De appelrechter kan de uitvoerbare kracht van het vonnis niet schorsen behou-
dens in geval van manifeste onregelmatigheid. Er is geen enkel element om aan 
te nemen dat er te dezen sprake is van een manifeste onregelmatigheid.

Zij heeft herhaaldelijk bij conclusie voor de eerste rechter de uitvoerbaarheid 
bij voorraad ten aanzien van de partijen gevraagd. De uitspraak betreffende de 
uitvoerbaarheid werd niet ultra petita gewezen.

De NV Rita Promotions heeft haar stelling in verband met de gevraagde ten-
uitvoerlegging niet kenbaar gemaakt. Gezien haar stilzwijgen kan dit als haar in-
stemming worden genoteerd en diende de rechter niet te motiveren.

De beoordeling in verband met art. 6 Opstalwet behoort niet aan het (hof van 
beroep) in het kader van de thans door de NV Rita Promotions voorgelegd ver-
zoekschrift.

Huidig verzoek van de NV Rita Promotions is tergend en roekeloos. Zij heeft 
recht op een schadevergoeding van 5.000,00 euro.

Argumenten van de vereffenaar van de v.z.w. (partij opgeroepen tot bindend-
verklaring)

Hij heeft geen conclusie neergelegd. 
Beoordeling
De omstandigheid dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoer-

bare rechterlijke beslissing al bij de beslagrechter aan bod is gekomen, verhin-
dert niet dat het bestreden vonnis dat de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat 
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met het rechtsmiddel van hoger beroep wordt bekritiseerd om reden van de onre-
gelmatigheid van de beslissing van de uitvoerbaarverklaring zelf. Immers in be-
ginsel heeft de beslagrechter niet de bevoegdheid de tenuitvoerlegging van een 
uitvoerbare rechterlijke beslissing te schorsen. Dit kan hij slechts in de wettelijk 
bepaalde uitzonderingen en in uitzonderlijke omstandigheden, voornamelijk bij 
misbruik van beslagrecht of wanneer over de draagwijdte van de uitvoerbare titel 
een ernstige betwisting rijst. Geen enkel van deze hypotheses zijn hier van toe-
passing.

Krachtens artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters in 
hoger beroep in geen geval de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen, dat op 
straffe van nietigheid. Dit verbod van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek 
moet echter worden genuanceerd in de gevallen, waarin niet de opportuniteit van 
een regelmatig verleende uitvoerbaarheid, maar enkel de regelmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring zelf ter discussie staat.

De gemeente Berlaar heeft bij conclusie voor de eerste rechter gevraagd het 
vonnis ten aanzien van alle partijen uitvoerbaar te verklaren. Door op verzoek 
van de gemeente Berlaar het vonnis bij voorraad uitvoerbaar te verklaren heeft 
de eerste rechter niet ultra petita beslist en is dus er in dit verband geen nietig-
heid van het vonnis (artikel 1138, tweede lid, Ger. W.). De voorlopige tenuit-
voerlegging was ook niet door de wet verboden.

Het argument van de NV Rita Promotions in verband met de miskenning van 
art. 6 opstalwet (retentierecht) is te dezen zonder belang vermits deze problema-
tiek behoort tot de beoordeling van de zaak ten gronde.

In de conclusie van de gemeente Berlaar voor de eerste rechter wordt geen en-
kel middel of argument tot verantwoording van de gesolliciteerde tenuitvoerleg-
ging voorgedragen. Bovendien heeft de eerste rechter de toelating tot tenuitvoer-
legging niet gemotiveerd. Hij is echter verplicht zijn beslissing dienaangaande te 
motiveren vermits het overgelaten wordt aan zijn soevereine beoordeling (art. 
149 G.W.). De motivering heeft niet alleen tot doel verheldering te verschaffen 
aan de rechter in hoger beroep maar ook om arbitraire beslissingen tegen te gaan. 
De verplichting van de rechter om zijn beslissing waarbij hij de voorlopige ten-
uitvoerlegging toestaat te motiveren is in overeenstemming met de wettelijke be-
palingen betreffende de uitvoerbaarheid van vonnissen. De gewone rechtsmidde-
len hebben schorsende werking, waarop de uitvoerbaarheid bij voorraad de uit-
zondering vormt. Deze regel wordt miskend door de bestreden beslissing waarin 
zonder motivering de uitvoerbaarheid bij  voorraad werd toegestaan. Gelet  op 
deze motiveringsplicht is het irrelevant dat de NV Rita Promotions op dit punt 
voor de eerste rechter geen verweer heeft gevoerd.

Het verzoek van de NV Rita Promotions is gegrond en is dus niet tergend en 
roekeloos. De tegeneis van de gemeente Berlaar tot het bekomen van schadever-
goeding is in dit verband ongegrond" (cf. p. 3 e.v. van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 

van artikel 149 van de Grondwet.
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Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vast dat de rechtbank van eerste 
aanleg niet ultra petita uitspraak deed en dat de door de verweerster aangevoerde 
schending van de Opstalwet zonder belang is, vermits deze problematiek tot de 
beoordeling van de zaak ten gronde behoort (cf. p. 5, derde en vierde alinea van 
het arrest).

Vervolgens oordeelt het hof van beroep dat "in de conclusie van (de eiseres) 
voor de eerste rechter ... geen enkel middel of argument tot verantwoording van 
de gesolliciteerde tenuitvoerlegging wordt voorgedragen" (cf. p. 5, laatste alinea 
van het arrest).

In haar hernemende syntheseconclusie in eerste aanleg verzocht de eiseres de 
rechtbank van eerste aanleg nochtans om "huidig vonnis gelet op de overduidelij-
ke contractuele bepalingen en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijk-
heid te laten bestaan over de aanwending van de goederen toebehorend aan het 
openbaar domein uitdrukkelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, spijts elk 
rechtsmiddel en zonder mogelijkheid tot borgstelling en/of kantonnement" (cf. p. 
26 van deze conclusie).

De eiseres staafde haar verzoek tot voorlopige tenuitvoerlegging van het von-
nis derhalve met verwijzing naar de "overduidelijke contractuele bepalingen" en 
de "onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten bestaan over de 
aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar domein".

Waar het arrest overweegt dat "in de conclusie van (de eiseres) voor de eerste 
rechter ... geen enkel middel of argument tot verantwoording van de gesollici-
teerde tenuitvoerlegging wordt voorgedragen" (cf. p. 5, laatste alinea van het ar-
rest), geeft het de hernemende syntheseconclusie van de eiseres derhalve weer op 
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het dan 
ook de bewijskracht van deze conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens houdt het arrest geen rekening met de motieven die de eiseres in haar 
hernemende syntheseconclusie ter verantwoording van het verzoek tot voorlopi-
ge tenuitvoerlegging opgaf (cf. p. 26 van deze conclusie) en is het arrest om die 
reden niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 1397, 1398 en 

1402 van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek schorsen verzet en hoger 

beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan, behoudens de uitzon-
deringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414 betreffen-
de bewarend beslag.

Artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek biedt de rechter evenwel de moge-
lijkheid om de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen toe te staan, on-
verminderd de regels inzake kantonnement.

De rechter oordeelt soeverein over het verzoek tot voorlopige tenuitvoerleg-
ging, zoals het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt (cf. p. 5, laatste 
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alinea van het arrest).
Deze voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op risico van de procespartij die 

de uitvoering van de beslissing nastreeft.
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters in hoger be-

roep in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen kunnen verbieden of 
doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid.

De beslissing die de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat kan evenwel wor-
den hervormd indien de voorlopige tenuitvoerlegging in strijd met het beschik-
kingsbeginsel of het recht van verdediging toegestaan werd.

In voorliggend geval beslist het hof van beroep dat "de eerste rechter de toela-
ting tot tenuitvoerlegging niet gemotiveerd (heeft). Hij is echter verplicht zijn be-
slissing dienaangaande te motiveren vermits het overgelaten wordt aan zijn soe-
vereine beoordeling (art. 149 G.W.). De motivering heeft niet alleen tot doel ver-
heldering te verschaffen aan de rechter in hoger beroep maar ook om arbitraire 
beslissingen tegen te  gaan. De verplichting van de rechter om zijn beslissing 
waarbij hij de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat te motiveren is in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoerbaarheid van von-
nissen. De gewone rechtsmiddelen hebben schorsende werking, waarop de uit-
voerbaarheid bij voorraad de uitzondering vormt. Deze regel wordt miskend door 
de bestreden beslissing waarin zonder motivering de uitvoerbaarheid bij voor-
raad werd toegestaan. Gelet op deze motiveringsplicht is het irrelevant dat (de 
verweerster) op dit punt voor de eerste rechter geen verweer heeft gevoerd" (cf. 
p. 5, laatste alinea en p. 6, eerste alinea van het arrest).

De eiseres verzocht de rechtbank van eerste aanleg de voorlopige tenuitvoer-
legging van het vonnis toe te staan, "gelet op de overduidelijke contractuele be-
palingen en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten be-
staan over de aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar do-
mein" (cf. p. 26 van de hernemende syntheseconclusie in eerste aanleg van de ei-
seres).

De verweerster betwistte de vordering van de eiseres op dat punt niet, wat het 
hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt (cf. p. 6, eerste alinea, van het ar-
rest).

De rechtbank van eerste aanleg stond de voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis toe.

De in artikel 149 van de Grondwet vervatte motiveringsplicht van de rechter 
moet worden beoordeeld in het licht van de besluiten van een procespartij.

In voorliggend geval vorderde eiseres de voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis en voerde de verweerster op dat punt geen verweer.

Bij gebrek aan betwisting dienaangaande moest de rechtbank van eerste aanleg 
zijn beslissing om de voorlopige tenuitvoerlegging toe te laten niet nader motive-
ren.

Nu de eiseres op de hierboven omschreven wijze om de voorlopige tenuitvoer-
legging van het  vonnis verzocht en de verweerster op dat punt geen verweer 
voerde, behoefde de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging geen nadere moti-
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vering.
Waar het hof van beroep oordeelt dat de rechtbank van eerste aanleg zijn be-

slissing niet motiveerde en om die reden de toelating tot voorlopige tenuitvoer-
legging hervormt, schendt het dan ook artikel 149 van de Grondwet.

Nu de hervorming van de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging op een verkeerde interpretatie van de grondwettelijke motiverings-
plicht berust, is het arrest evenmin in overeenstemming met artikel 1402 van het 
Gerechtelijk Wetboek en schendt het artikel 1402, alsook de artikelen 1397 en 
1398 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de 

voorlopige tenuitvoerlegging niet nader te motiveren.
2. De eiseres heeft haar verzoek tot voorlopige tenuitvoerlegging voor de eer-

ste rechter gemotiveerd op grond van de "overduidelijke contractuele bepalingen 
en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten bestaan over de 
aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar domein".

3. De verweerster heeft hierover voor de eerste rechter geen verweer gevoerd.
4. De appelrechters oordelen dat op de eerste rechter de verplichting rustte om 

zijn beslissing om de uitvoerbaarheid bij voorraad toe te staan te motiveren en 
dat het daarbij zonder belang is dat de verweerster op dit punt voor de eerste 
rechter geen verweer heeft gevoerd.

5. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
6. 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 ver-

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

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

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Gryse.

Nr. 305

1° KAMER - 1 juni 2006
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1º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - BENELUX TEKENINGEN EN 
MODELLENWET - AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING - BESTELLER VAN DE TEKENING OF HET 
MODEL – VOORWAARDEN - BESTELLING GEDAAN MET HET OOG OP GEBRUIK IN HANDEL OF 
NIJVERHEID - VRAAG OM UITLEGGING - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º TEKENINGEN EN MODELLEN - BENELUX TEKENINGEN EN MODELLENWET - 
AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING - BESTELLER VAN DE TEKENING OF HET MODEL – 
VOORWAARDEN - BESTELLING GEDAAN MET HET OOG OP GEBRUIK IN HANDEL OF NIJVERHEID - 
VRAAG OM UITLEGGING - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º en 2º  Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor 
België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het  
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen 
en  Modellenwet  die  de  besteller  van  een  tekening  of  model  als  auteursrechtelijk  
beschermd ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik  
in  handel  of  nijverheid  van  het  voortbrengsel  waarin  de  tekening  of  het  model  is  
belichaamd, is het Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen1.  
(Art.  1,  Verdrag  Benelux-Gerechtshof;  Artt.  6.2  en  23,  Benelux  Tekeningen  en 
Modellenwet)

(ELECTROLUX HOME PRODUCTS bv T. SOFAM cvba)

ARREST

(A.R. C.05.0371.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het verzoekschrift blijken de volgende gegevens.
De verweerster is een beheersmaatschappij die houdster is van de auteursrech-

ten van haar vennoten. Bij toetreding doen de leden afstand van al hun auteurs-
rechten in haar voordeel.

D.D. is vennoot van de verweerster. Hij is een designer die zijn beroep uitoe-
fent onder de benaming “Conceptor’s Office & Services”, afgekort “COS”.

De  eiseres  verdeelt  elektrische  huishoudapparaten  onder  de  merken  AEG, 
Electrolux en Zanussi.

Voor de periode van 1996 tot 1998 heeft D. D.elk jaar een stand verwezenlijkt 
voor de eiseres voor de beurs Batibouw. Voor de beurs van 1998 maakte de heer 
D.op 17 december 1997 een offerte. Als totale huurprijs (“prix total de location”) 
werd een bedrag van 6.986.500 BEF, thans 173.190,81 euro, exclusief BTW, op-

1 Zie  Cass.  27  juni  2002,  A.R.  C.00.0472.N,  A.C.,  2002,  nr.  391;  Cass.  27  feb.  2003,  A.R. 
C.01.0432.F  en  A.R.  C.02.0107.F,  www.cass.be;  Cass.  28  maart  2003,  A.R.  C.99.0446.N, 
www.cass.be;  Cass.  11  dec.  2003,  A.R.  C.02.0550.N,  www.cass.be;  Cass.  13  mei  2004,  A.R. 
C.02.0614.N, www.cass.be; Cass. 2 sept. 2004, A.R. C.03.0076.F, www.cass.be.
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gegeven. De eiseres aanvaardde deze offerte.
De beursstand werd uitgevoerd en D. D.factureerde het bedrag van 6.986.500 

BEF, vermeerderd met de BTW, wat door de eiseres volledig werd voldaan. Dit 
bedrag omvat een bedrag van 5.752.890 BEF aan uitvoeringskosten, die D.aan 
zijn onderaannemers betaalde.

Voor haar deelname aan de beurs Batibouw van 1999 deed de eiseres geen be-
roep op D. D.. De verweerster meende evenwel dat de eiseres in 1999 een stand 
heeft laten maken die zeer sterk geleek op de stand die in 1998 door  D.werd ge-
maakt, minstens wat de onderdelen Electrolux en Zanussi betrof.

De verweerster stelde de eiseres in gebreke bij brief van 28 juli 1999. De eise-
res zou een inbreuk hebben gepleegd op de rechten van D.door de stand minstens 
gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren zonder zijn voorafgaande 
toestemming. Zij vorderde hiervoor een schadevergoeding.

De eiseres betwistte die vordering bij brief van 21 september 1999, stellende 
dat de stand niet van auteursrechtelijke bescherming kan genieten nu hij niet vol-
doet aan de vereiste van een “duidelijke kunstzinnig karakter” bedoeld in artikel 
21, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen. In latere 
briefwisseling bleven de partijen op hun standpunt.

III. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6.2 en 23 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 

inzake tekeningen en modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970 (arti-
kel 23 zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij Prot. 20 juni 2002, goedge-
keurd bij wet van 13 maart 2003).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het vonnis a quo hervormt, veroordeelt de eiseres tot 

betaling van een schadevergoeding van 27.500 euro wegens schending van het 
auteursrecht van de verweerster op een beursstand en steunt zijn beslissing dat de 
verweerster en niet de eiseres houder is van het auteursrecht op volgende motie-
ven:

“Terecht voert (de eiseres) aan dat een beursstand een product is met een utili-
tair karakter. Een beursstand wordt niet gecreëerd uit louter artistieke overwegin-
gen. De bedoeling is dat de beursdeelnemer deze stand gebruikt om zichzelf en 
zijn producten voor te stellen aan het publiek en om potentiële klanten te lokken.

(De eiseres) heeft een beursstand besteld bij de heer D.. De overeenkomst tus-
sen partijen heeft betrekking op een beursstand en niet op de plannen voor een 
beursstand.

Evenmin doet het argument van (de verweerster) dat een beursstand uniek is 
en slechts eenmalig wordt  gebruikt,  hieraan afbreuk. De beursstand blijft  een 
product om te worden gebruikt in de handel, ook al gaat het maar om een eenma-
lig gebruik.

De voorgaande overwegingen betekenen dat de beursstand zowel van de be-
scherming onder de BTMW als van de bescherming onder de auteurswet kan ge-
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nieten.
(De verweerster) stelt dat zij houder is van het auteursrecht terwijl (de eiseres) 

aanvoert dat zij de titularis van dit recht is.
(De eiseres) steunt op de artikelen 6.2 en 23 van de BTMW.
Artikel 23 BTMW schrijft voor dat, wanneer een tekening of model met een 

duidelijk kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 
BTMW werd ontworpen, het auteursrecht  inzake bedoelde tekening of model 
toekomt aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ont-
werper wordt beschouwd.

Artikel 6.2 BTMW bepaalt dat, indien een tekening of model op bestelling is 
ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan, behoudens andersluidend be-
ding, als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog 
op een gebruik in de handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de teke-
ning of model is belichaamd.

(De eiseres) meent dat zij als ontwerper in de zin van artikel 6.2 BTMW moet 
worden beschouwd omdat zij de beursstand besteld heeft bij de heer D.. Als ont-
werper meent zij dan ook de houder te zijn van het auteursrecht.

(De verweerster) betwist niet dat de beursstand werd vervaardigd op bestelling 
van (de eiseres). Zij roept evenwel in dat de heer D.de beursstand slechts ver-
huurd heeft aan (de eiseres). Volgens (de verweerster) was het de bedoeling van 
partijen dat de beursstand slechts éénmaal zou worden gebruikt voor de korte pe-
riode van Batibouw 1998. Na het einde van de beurs zou de heer D.de stand heb-
ben gedemonteerd en zou hij, zoals gebruikelijk, de bestanddelen die herbruik-
baar zijn voor andere standen hebben bewaard terwijl hij de typische bestandde-
len  die  niet  meer  herbruikbaar  zijn,  zou  hebben  vernietigd.  (De eiseres)  zou 
geenszins eigenaar zijn geworden van de beursstand.

(De eiseres) betwist ten onrechte deze kwalificatie.
De offerte dd. 17 december 1997 spreekt duidelijk van ‘prix total de location’ 

(totale huurprijs). De vermelding in de aanhef van de offerte ‘Voici l'offre de 
prix pour la construction du stand (...) pour Batibouw 1998’ (Hierbij de prijsof-
ferte voor de bouw van de stand (...) voor Batibouw 1998) doet hieraan geen af-
breuk. Het gaat om een globale en forfaitaire prijs voor het ter beschikking stel-
len van een afgewerkte beursstand voor Batibouw 1998 waarin zowel de monta-
ge als de demontage zijn begrepen.

(De verweerster) dient derhalve te worden bijgetreden in haar standpunt dat de 
beursstand enkel verhuurd werd aan (de eiseres).

(De eiseres) betoogt dat het voor de toepassing van artikel 6.2 BTMW niet ter 
zake doet of de bestelling wordt gedaan in het kader van een aanneming, koop of 
huur. Het zou voldoende zijn vast te stellen dat de heer D.op bestelling van (de 
eiseres) en voor haar rekening een stand heeft gebouwd waarvoor zij een prijs 
heeft betaald.

Deze zienswijze wordt terecht door (de verweerster) verworpen.
De beursstand werd verhuurd voor het gebruik tijdens de korte periode van 

Batibouw 1998. Het was niet de bedoeling dat (de eiseres) deze beursstand na-
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dien opnieuw zou gebruiken. De afspraak tussen partijen was een eenmalig ge-
bruik.

Dergelijke  hypothese  wordt  niet  bedoeld  in  artikel  6.2  BTMW. Dit  artikel 
moet zo worden geïnterpreteerd dat de persoon in wiens opdracht een tekening 
of  een  model  wordt  ontworpen,  enkel  als  ontwerper  ervan  kan  worden  be-
schouwd indien de tekening of het model ontworpen is met het oog op de ver-
vaardiging en vervolgens verhandeling ervan door de opdrachtgever.

Een model ontworpen met het oog op een eenmalig en tijdelijk gebruik, zoals 
het voorliggend geval, ook al situeert dit gebruik zich in de commerciële sector, 
beantwoordt niet aan deze vereiste.

(De eiseres) kan derhalve niet als  ontwerper van de beursstand worden be-
schouwd, zodat het auteursrecht op de beursstand toekomt aan (de verweerster)”.

Grieven
Artikel 23 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake 

tekeningen en modellen bepaalt het volgende:
“Wanneer een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter onder 

de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 werd ontworpen, komt het auteurs-
recht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het 
in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd”.

Artikel 6.2 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake teke-
ningen en modellen bepaalt het volgende:

“Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens 
andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper be-
schouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid  van  het  voortbrengsel  waarin  de  tekening  of  het  model  is  be-
lichaamd”.

Om als ontwerper of desgevallend houder van het auteursrecht te worden be-
schouwd is derhalve vereist dat een tekening of model op bestelling is ontworpen 
en dat de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid 
van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

De omstandigheid dat het voortbrengsel waarin de tekening of het model is be-
lichaamd, voor een eenmalig gebruik wordt verhuurd door diegene die op bestel-
ling heeft ontworpen aan diegene die de bestelling heeft gedaan, verhindert niet 
dat deze laatste in toepassing van artikel 6.2 en van artikel 23 (oud) als ontwer-
per respectievelijk als houder van het auteursrecht wordt beschouwd.

Het bestreden arrest, door anders te beslissen, schendt de artikelen 6.2 en 23 
(oud) van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen en 
modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest oordeelt dat:
- de beursstand zowel van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten als 

van de bescherming onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en 
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Modellen (hierna te noemen: BTMW);
- de beursstand een model is met een duidelijk kunstzinnig karakter;
- de beursstand van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten en dat “of 

er al dan niet een depot is geweest, niet bepalend (is) om de toepassing van de 
BTMW uit te sluiten”.

Die beslissingen worden niet bekritiseerd.
1. De eiseres voert aan dat zij een bescherming kan genieten als ontwerper of 

desgevallend als houder van het auteursrecht en steunt hiervoor op de artikelen 
6.2 en 23 van de BTMW en leidt hieruit af dat D.of de verweerster geen rechten 
konden laten gelden.

2. Artikel 23 van de BTMW bepaalt dat wanneer een tekening of model met 
een duidelijk kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in arti-
kel 6 werd ontworpen, het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe-
komt aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper 
wordt beschouwd.

Artikel 6.2 van de BTMW bepaalt dat, indien een tekening of model op bestel-
ling is  ontworpen,  behoudens andersluidend beding,  degene die de bestelling 
heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met 
het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de 
tekening of het model is belichaamd.

3. Vooreerst rijst de vraag of een partij die de bescherming vraagt als ontwer-
per in de zin van artikel 23 en 6 BTMW de toepassing kan vragen van de bepa-
ling van artikel 6.2 BTMW als het model met duidelijk kunstzinnig karakter niet 
gedeponeerd is.

4. Deze vraag vereist een uitlegging van artikel 6.2 van de BTMW in de versie 
zoals van toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002.

5. Vervolgens rijst de vraag of de eiseres als ontwerper kon beschouwd wor-
den in de zin van voormelde bepalingen.

6. Blijkens het artikelsgewijze commentaar van de regeringen bij de BTMW 
komt het recht tot depot toe aan de opdrachtgever, indien het model op bestelling 
ontworpen is en indien de opdracht werd gegeven met het oog op een gebruik in 
handel of nijverheid van het model. Dit is het geval wanneer een standaardmodel 
wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal 
in het bedrijf van de opdrachtgever.

Indien daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, komt het 
recht tot depot aan de ontwerper toe.

7. De voorwaarde dat de bestelling, waarin de tekening of het model is beli-
chaamd, moet gedaan zijn met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid, 
is voor uitlegging vatbaar.

De vraag rijst of de opdrachtgever als de ontwerper van een tekening of model 
moet worden beschouwd indien een model of tekening in opdracht wordt ont-
worpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat dit model of 
deze tekening vervaardigd of verhandeld wordt door de opdrachtgever.
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In het bijzonder rijst de vraag of het model dat wordt verhuurd voor eenmalig 
gebruik, wat uitsluit dat het model wordt ontworpen met het oog op vervaardi-
ging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, beschouwd kan worden als 
een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.

8. Deze vraag vereist eveneens een uitlegging van artikel 6.2 van de BTMW in 
de versie zoals van toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 
2002.

9. De rechtsregel geformuleerd in artikel 6.2 van de BTMW is een aan België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het 
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof. De 
noodzaak van een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel verplicht het 
Hof de in het dictum gestelde vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leg-
gen. 

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux Gerechtshof zich heeft uit-

gesproken over de volgende vragen:
1. Is het vereist voor de toepassing van artikel 6.2 van de BTMW, in de versie 

zoals van toepassing voor zijn wijziging door het protocol van 20 juni 2002, dat 
de tekening of het model zou zijn gedeponeerd?

2. Moet de opdrachtgever worden beschouwd als de ontwerper van een teke-
ning of model, in de zin van artikel 6.2 van de BTMW, in de versie zoals van 
toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002, indien een 
model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in han-
del of nijverheid, zonder dat dit model of deze tekening vervaardigd of verhan-
deld wordt door de opdrachtgever?

In het bijzonder: kan het model dat wordt verhuurd voor eenmalig gebruik, wat 
uitsluit dat het model wordt ontworpen met het oog op vervaardiging of verhan-
deling ervan door de opdrachtgever, beschouwd worden als een model ontwor-
pen met het oog op gebruik in handel en nijverheid?

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Om-
meslaghe en Geinger.

Nr. 306

VOLTALLIGE ZITTING - 1 juni 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE VEROORZAAKT AAN DERDE - 
VERPLICHTING TOT VERGOEDING
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2º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
WETGEVENDE MACHT - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE VEROORZAAKT AAN DERDE - 
VERPLICHTING TOT VERGOEDING

3º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE 
VEROORZAAKT AAN DERDE - VERPLICHTING TOT VERGOEDING

4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN - 
KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

5º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - GESCHILLEN OVER 
BURGERLIJKE RECHTEN - KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN - KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- DRAAGWIJDTE VAN DE BESCHERMING DOOR DE RECHTER

8º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - BESCHERMING GEBODEN DOOR ARTIKEL 
144 GRONDWET - DRAAGWIJDTE

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 56 - RECHT 
VAN ONDERZOEK VAN ELKE KAMER - OMVANG

10º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - 
PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

11º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

12º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

13º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - 
PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - GEVOLG - RECHT OP TOEGANG TOT DE RECHTER

14º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - GEVOLG 
- RECHT OP TOEGANG TOT DE RECHTER

15º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - VRIJE 
MENINGSUITING VAN DE PARLEMENTSLEDEN - OMVANG

16º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - VRIJE 
MENINGSUITING IN HET PARLEMENT - OMVANG

1º, 2º en 3º De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de  
wetgevende  macht  en  van  de  parlementsleden  houden  niet  in  dat  de  Staat  in  het  
algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout  
van het Parlement aan een derde heeft veroorzaakt1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

4º, 5º en 6º Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan 
de hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke 
rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht2.

7º en 8º De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de  
rechter,  rechtstreeks  of  onrechtstreeks,  toezicht  uitoefent  op  de  wijze  waarop  het 
Parlement het recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze  

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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waarop de leden van de Kamers hun mening uitdrukken3.

9º Artikel 56 van de Grondwet beperkt niet het recht van onderzoek dat elke Kamer heeft4.

10º, 11º en 12º De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft  
tot doel het beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving  
van de scheiding van machten tussen wetgever en rechter5.

13º en 14º Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de  
omstandigheid  dat  de  rechter  niet  mag  oordelen  of  een  meningsuiting  van  een 
parlementslid  of  van  een  parlementaire  commissie  foutief  was  en  aldus  de 
aansprakelijkheid van de federale Staat tot gevolg zou kunnen hebben6.

15º en 16º De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle  
parlementaire  werkzaamheden,  zo  ook  deze  van  een  parlementaire 
onderzoekscommissie, opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van 
de wet van 3 mei 1880 op het parlementaire onderzoek7.

(BELGISCHE STAAT, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS T. UNIVERSELE KERK VAN HET KONINKRIJK 
GODS vzw)

Conclusie van procureur-generaal M. De Swaef: 
1. Benevens enige opschudding in de media8, heeft het bestreden arrest ook al de doctri-

ne in beweging gebracht9. 
Aanleiding tot het geding is het op 28 april 1997 publiek gemaakte verslag van de par-

lementaire onderzoekscommissie ‘met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van 
de onwettige praktijken van de sekten, van de gevaren ervan voor de samenleving en voor 
het individu, inzonderheid voor de minderjarigen’10. Pijnpunt is de lijst van organisaties 
en verenigingen die tijdens dat onderzoek ter sprake zijn gekomen11. Bij de opstelling van 
die lijst zou, volgens sommigen12, al te lichtzinnig tewerk zijn gegaan, voornamelijk door 
met betrekking tot bepaalde organisaties en verenigingen de onterechte catalogisering als 
sekten voorop te stellen. Niettegenstaande de uiteindelijke ‘compromisoplossing’ van de 
Kamer om de bedoelde lijst geen deel te laten uitmaken van de besluiten van de parlemen-
taire  onderzoekscommissie  en om de lijst  zodoende evenmin het  voorwerp van enige 
goed- of afkeuring door de Kamer te laten uitmaken13, startte een bepaalde vereniging een 

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 H. DE CROO in  De Standaard, F. DELPÉRÉE in  Le Soir en M. UYTTENDAELE in  La Libre Belgique, 
telkens in het week-einde van 3-4 sept. 2005.
9 M.-F. RIGAUX, “La responsabilité de l’État pour une faute commise par une commission d’enquête 
parlementaire”, noot onder Brussel 28 juni 2005, J.T. 598-602; K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. 
de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, noot onder Brussel 28 juni 2005, C.D.P.K. 2005, 666-675; M. 
UYTTENDAELE, “Réflexions à froid sur un petit coup d’État jurisprudentiel”, noot onder Brussel 28 juni 
2005, J.L.M.B. 2005, 1590-1600; H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid voor het doen en laten van 
parlementaire onderzoekscommissies… Waarom niet en waarom wel?”, noot onder Brussel 28 juni 
2005,  T.B.B.R. 2005, 503-514; J. WILDEMEERSCH,  “Quand le pouvoir judiciaire se mêle du pouvoir 
législatif”, noot onder Brussel, 28 juni 2005, J.L.M.B. 2005, 1600-1611.
10 Verslag DUQUESNE en WILLEMS, Parl. St. Kamer 1995-96, nrs. 313/7 en 313/8.
11 Zie de ‘synoptische tabel’ in het voormelde verslag DUQUESNE en WILLEMS, Parl. St. Kamer 1995-
96, nr. 313/8, p. 227-274.
12 Zie bv. Hand. Kamer 7 mei 1997, nr. 160, p. 5683-5684 en 5690-5691.
13 Motie aangenomen in plenaire vergadering, Parl. St. Kamer 1995-96, nr. 313/9.
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juridische procedure met het oog op aansprakelijkheidsstelling van de Belgische Staat, ge-
let op het doen en laten van voormelde parlementaire onderzoekscommissie. De beweerde 
lasterlijke aantijgingen in het verslag zouden er teveel aan zijn, zeker waar zonder afdoen-
de staving terminologie als ‘misdaadorganisatie’, ‘maffia’, ‘oplichting’, ‘witwassen van 
zwart geld’, ‘dekmantel voor illegale praktijken en bendevorming’ en ‘seksschandalen’ 
wordt gebruikt. Dit geding leidde tot het thans bestreden arrest, waarbij het Hof van Be-
roep te Brussel14 op de aansprakelijkheidsstelling ingaat, de publicatie van het arrest be-
veelt onder verbeurte van een dwangsom en de Belgische Staat veroordeelt tot schadever-
goeding. 

2. Voor  het  Hof  beoogt  de  Belgische  Staat,  vertegenwoordigd  door  de  Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de vernietiging van dit arrest. De eerste verweerster in cassatie 
is een vereniging ter realisatie van een religieus doel; de tweede, derde en vierde verweer-
ders zijn actieve bestuursleden in die vereniging.

In het enig middel tot cassatie staat een enkele vraag centraal: in welke mate kan de 
Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat, aan-
sprakelijk worden gesteld voor een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite schadeverwekkende mening, ofschoon diegene van wie ze afkomstig is vrijuit moet 
gaan bij toepassing van artikel 58 G.W. dat de parlementaire immuniteit waarborgt? Het 
antwoord op die vraag kan  mutadis mutandis ook gelden voor een gemeenschap of een 
gewest, vertegenwoordigd door zijn respectievelijk gemeenschaps- of gewestparlement, 
vermits de leden van die parlementen evengoed immuniteit genieten bij toepassing van ar-
tikel 120 G.W.

De appelrechters beantwoorden de vraag positief.
3. De appelrechters gaan uit van de cassatierechtspraak inzake overheidsaansprakelijk-

heid voor fouten van de uitvoerende macht15 en van leden van de rechterlijke orde16. Die 
rechtspraak maakt dat bij elke burgerlijke materieelrechtelijke aanspraak, zoals een aan-
spraak op basis van de artikelen 1382-1383 B.W., een ‘rechtsvordering’ hoort voor de 
burgerlijke rechter. Zulke rechtsvordering maakt het mogelijk voor het bedoelde rechts-

14 Anders dan de eerste rechter, die de vordering niet ontvankelijk verklaarde (Rb. Brussel 16 feb. 
2001, R.W. 2002-03, 306, T.B.B.R. 2003, 211, noot K. MUYLLE, “Het parlement ontspringt de dans: 
over de dagvaarding van wetgevende vergaderingen – maar niet voor een fout van de wetgever”).
15 Cass. 5 nov. 1920 (Flandria),  Pas. 1920, I, 193, met conclusie van eerste advocaat-generaal P. 
LECLERCQ.
16 Cass. 19 dec. 1991 (Anca),  Arr. Cass. 1991-92, nr. 215,  J.L.M.B. 1992, 42, noot F. PIEDBOEUF, 
Journ. Proc. 1992, nr. 209, p. 20, noot C. PANIER, J.T. 1992, 142, met conclusie van eerste advocaat-
generaal J. VELU, Pas. 1992, I, nr. 215, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. VELU, R. Cass. 
1992, 3, noot A. VAN OEVELEN,  R.C.J.B. 1993, 285, noot F. RIGAUX en J. VAN COMPERNOLLE,  R.R.D. 
1992, 411, noot C. JASSOGNE,  R.W. 1992-93, 396,  Rev.not.b. 1992, 265,  T.B.B.R. 1992, 60, noot A. 
VAN OEVELEN. 

Zie omtrent het zonet aangehaalde Anca-arrest ook: M. CASSIERS, “De overheidsaansprakelijkheid 
voor  het  optreden  van  de  rechterlijke  macht”,  Jura  Falc. 1992-93,  55-85;  R.O.  DALCQ,  “La 
responsabilité de l'Etat du fait des magistrats – A propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 
décembre 1991”,  J.T. 1992, 449-453; A. VAN OEVELEN, “De aansprakelijkheid van de Staat voor 
ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 
19 december 1991”, R.W., 1992-93, 377-396. 
Voor een overzicht sinds dit arrest: K. STANGHERLIN, “La responsabilité de l’Etat du fait du service 
public de la justice”, T.B.B.R. 2002, 502-525; A. VAN OEVELEN, “De aansprakelijkheid van de Staat 
voor ambtsfouten van magistraten sinds het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 
1991”, in H. VANDENBERGHE (ed.),  Overheidsaansprakelijkheid – Verslagboek Studiedag 24 mei  
2002,  Leuven,  Postacademische  vorming K.U.  Leuven,  2002,  134-170;  A.  VAN OEVELEN,  “De 
aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten in de Belgische rechtspraak en in 
die van het Europese Hof voor Justitie”, in H. VANDENBERGHE (ed.),  Overheidsaansprakelijkheid, 
Brugge, die Keure, 2005, 203-263.
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subject om zijn materieelrechtelijke aanspraak ten aanzien van een ander rechtssubject 
door een rechter te laten beoordelen via een wettelijk bepaalde rechtspleging17. Hierbij is 
de  hoedanigheid  van  het  andere  rechtssubject,  particulier  of  overheid,  zonder  belang, 
evenmin als de aard van de handeling die ten grondslag ligt aan de materieelrechtelijke 
aanspraak. Zodoende kan de Staat aansprakelijk worden gesteld voor een fout van zijn or-
ganen. Volgens de appelrechters geldt die buitencontractuele aansprakelijkheid voor ‘alle 
machten die het staatsgezag uitmaken, en dus ook voor de de wetgevende macht’.

De appelrechters oordelen verder dat een parlementaire onderzoekscommissie ‘zowel 
in de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen als in de verslaggeving ervan’ als orgaan 
van de Staat handelt. Hieruit leiden de appelrechters af dat ‘de Staat dan ook in de regel 
vatbaar  is  voor  een  aansprakelijkheidsvordering  op  basis  van  de  artikelen  1382-1383 
B.W. wegens schadeverwekkende fouten of nalatigheden door de commissie begaan’. 

4. Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de 
hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 G.W. alle burgerlijke rechten onder 
de  bescherming  van  de  rechterlijke  macht.  Ter  verwezenlijking van die  bescherming, 
heeft de grondwetgever geen rekening gehouden met de hoedanigheid van de gedingvoe-
rende partijen en evenmin met de aard van de handelingen waardoor een recht wordt ge-
schonden, maar wel en uitsluitend met de aard van het recht waarover het geschil loopt. 

Zoals de burgers, is de Staat onderworpen aan rechtsregels, waaronder deze met betrek-
king tot vergoeding van de schade ingevolge fouten die subjectieve rechten en wettige be-
langen van rechtssubjecten aantasten 18. 

De schadeverwekkende fout van een orgaan van de Staat stelt, in de regel, de Staat 
rechtstreeks aansprakelijk op basis van de artikelen 1382-1383 B.W., wanneer het orgaan 
binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld of wanneer ieder re-
delijk en voorzichtig mens moet aannemen dat het orgaan binnen die grenzen heeft gehan-
deld.

Er wordt aangenomen dat de beginselen van de scheiding der machten en van de onaf-
hankelijkheid van de wetgevende macht en van de parlementsleden niet inhouden dat de 
Staat in het algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting om op basis van voormelde 
wetsbepalingen de schade te vergoeden die door zijn fout of door die van een van zijn or-
ganen, en met name de wetgevende macht, aan derden is veroorzaakt in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden19.

Met andere woorden, mede onder invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen20, moet thans in het Belgische grondwettelijke recht de 
overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever worden aanvaard21. 

17 Een materieelrechtelijke aanspraak heeft inderdaad weinig zin wanneer zij niet in rechte, dit wil 
zeggen ‘formeelrechtelijk’, kan worden afgedwongen.
18 Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass. 1981-82, nr. 547, Pas. 1982, I, nr. 547.
19 Zie bv.: M.-F. RIGAUX, l.c., p. 599, nr. 5; H. VUYE, l.c., p. 508, nr. 9; M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1598, 
nr. 10; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 1609, nr. 3.2.
20 P.  SENKOVIC,  L’évolution  de  la  responsabilité  de  l’État  législateur  sous  l’influence  du  droit  
communautaire, Brussel, Bruylant, 2000, 490 p.
21 Zie omtrent de aansprakelijkheid van de Staat wegens een fout van de wetgevende macht: H. 
VUYE, “Aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor het doen en laten van de wetgever”, T.B.B.R. 
2002, 526-540; H. VUYE, “Aansprakelijkheid wegens ondeugdelijke wetgeving – Een laatste bastion 
na  Flandria,  Anca,  Francovich en  Brasserie  du  pêcheur?”,  in  H.  VANDENBERGHE (ed.), 
Overheidsaansprakelijkheid  –  Verslagboek  studiedag  24  mei  2002,  Leuven,  Postacademische 
Vorming K.U.Leuven,  2002,  70-133;  H.  VUYE,  “Overheidsaansprakelijkheid wegens het  doen en 
laten  van  de  wetgever  –  Van  Europees  recht  naar  Belgisch  recht:  een  (te)  grote  stap?”,  in  H. 
VANDENBERGHE (ed.), Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2005, 123-204. 

Zie  voorts:  G.  MAES,  “Sancties  bij  een  door  het  Arbitragehof  vastgestelde  ongrondwettige 
afwezigheid  van wetgeving”,  R.W. 2003-04,  p.  1207-1209,  nrs.  27-31;  M. MAHIEU en S.  VAN 



1272 HOF VAN CASSATIE 1.6.06 - Nr. 306 

De aansprakelijkheid voor wetgeving geldt niet alleen in geval van een ‘gekwalificeerde 
schending’ van het Europese gemeenschapsrecht22, maar ook in geval van schending van 
grondwettelijke regels. Toepassingsgevallen voor de Belgische rechtscolleges dienen zich 
aan23, zoals de aansprakelijkheidsstelling van de Belgische Staat voor het gebrek aan pas-
sende maatregelen tot verhelping van de gerechtelijke achterstand24. 

In zoverre wordt de extrapolatie van voormelde (cassatie)rechtspraak inzake overheids-
aansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht en van leden van de rechterlijke 
orde naar de overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de wetgevende macht25 niet in 
twijfel getrokken, ook niet in het enig middel tot cassatie. 

5. De vraag rijst evenwel in hoeverre de in beginsel niet uitgesloten overheidsaanspra-
kelijkheid voor fouten van de wetgevende macht ook toepasbaar is in het bijzondere geval 
dat de beweerde fout bestaat in een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite schadeverwekkende mening, nu het parlementslid of de parlementsleden die de litigi-
euze mening hebben geuit  sowieso immuun zijn bij  toepassing van artikel 58 G.W.26. 
Vormt deze bepaling met andere woorden een beletsel voor de bedoelde aansprakelijk-
heidsstelling?

 De appelrechters zien er alvast geen: hoewel het litigieuze verslag van de parlementai-
re  onderzoekscommissie  ‘sekten’  moet  worden aangezien als  een parlementaire  werk-
zaamheid waarvoor de parlementaire onderzoekscommissie als dusdanig de bescherming 
geniet van artikel 58 G.W., verhindert dit niet dat de inhoud van het verslag de aansprake-
lijkheid meebrengt van de Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegen-
woordigers.  De appelrechters  oordelen meer bepaald dat ‘de aansprakelijkheid van de 
Staat niet wordt uitgesloten omdat de persoonlijke verantwoordelijkheid van het orgaan 
zelf voor de schadeverwekkende handeling die het heeft verricht, niet in het gedrang kan 
komen, omdat die handeling weliswaar een fout is, maar het orgaan persoonlijk ontheven 

DROOGHENBROECK,  “La  responsabilité  de  l’état  législateur”,  J.T. 1998,  825-846;  S.  VAN 
DROOGHENBROECK, “La responsabilité du fait de la fonction normative”, J.T. 1997, 105-112; A. VAN 
OEVELEN en  P.  POPELIER,  “De  aansprakelijkheid  van  publiekrechtelijke  rechtspersonen  voor 
ondeugdelijke wetgeving”, in De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, XXIIIste 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1996-97, Gent, Mys & Breesch, 1997, 75-127.
Vgl. nog: Cass. 27 juni 1845, Pas., 1845, I, (392), 409, met conclusie van procureur-generaal M. 
LECLERCQ.

22 H.v.J.,  arrest  van  5  maart  1996  in  zaken C-46/93  en  C-48/93,  Brasserie  du  pêcheur  versus 
Duitsland en The Queen versus Secretary of State for transport, ex parte Factortame Ldt. e.a.

Zie voor een overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie, o.m.: H. VUYE, “Aansprakelijkheid 
wegens  ondeugdelijke  wetgeving  –  Een  laatste  bastion  na  Flandria,  Anca,  Francovich en 
Brasserie du pêcheur?”,  l.c., 76-107; H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en 
laten van de wetgever – Van Europees recht naar Belgisch recht: een (te) grote stap?”,  l.c., 130-
177.

23 Zie o.m.: Brussel 4 juli 2002,  T.B.B.R. 2002, 551; Rb. Brussel 17 maart 1997,  C.D.P.K.  1997, 
657, R.W. 1997-98, 257, noot P. POPELIER; Rb. Luik 17 nov. 2000, J.T. 2001, 299, noot Y.-H. LELEU, 
Rb. Brussel 7 dec. 2000, J.T. 2001, 385; Rb. Brussel 9 feb. 2001, J.T. 2001, 362; Rb. Brussel 16 feb. 
2001, T.B.B.R. 2003, 211, noot K. MUYLLE.

Zie ook: F. JUDO, “Recente ontwikkelingen op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid”, in A. 
ALEN en P. LEMMENS (eds.), Staatsrecht, Themis-cahier 18 K.U. Leuven, Brugge, die Keure, 2002, 
74-77.

24 Rb. Brussel 6 nov. 2001, T.B.B.R. 2002, 15, noot H. VUYE en K. STANGHERLIN, bevestigd door het 
Hof van Beroep te Brussel van 4 juli 2002, thans bestreden in cassatie. 
25 Hierbij zij wel aangestipt dat het te dezen gaat om de Kamer van volksvertegenwoordigers en niet 
om de federale wetgevende macht als dusdanig, want die bestaat overeenkomstig artikel 36 G.W., en 
onder voorbehoud van artikel 74 G.W., uit de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat. 
26 Vgl. de tegenovergestelde standpunten van enerzijds M.-F. RIGAUX (l.c., p. 600 e.v., nrs. 8 e.v.) en 
anderzijds M. UYTTENDAELE (l.c., inz. p. 1594, nr. 6, voetnoot 38).
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is van de aansprakelijkheid waartoe ze aanleiding kan geven’. De scheiding der machten 
verhindert de aansprakelijkheidsstelling evenmin. Hier preciseren de appelrechters dat de 
Staat aansprakelijk wordt gesteld, ‘niet als wetgevende macht, maar als de ene en onver-
deelde rechtspersoon, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade ontstaan door foutie-
ve gedragingen of nalatigheden van zijn organen’. Na verwerping van deze ongrondwet-
tigheidsbezwaren,  besluiten de appelrechters dat de parlementaire onderzoekcommissie 
een fout heeft begaan in haar verslaggeving27, en met name door de wijze waarop de ver-
weerders in cassatie in het verslag worden omschreven. 

6. Het enig middel tot cassatie, dat enkel opkomt tegen de wijze waarop de appelrech-
ters de ongrondwettigheidsbezwaren verwerpen, komt gegrond over in zoverre het schen-
ding aanvoert  van artikel 58 G.W. Anders dan de appelrechters oordelen,  lijkt  mij  de 
Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, niet aansprakelijk 
te kunnen worden gesteld voor een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite mening.

7. Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide Kamers kan wor-
den vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een 
stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht28.

Hoewel die grondwetsbepaling woordelijk enkel handelt over de meningsuiting van de 
parlementsleden, kent zij een ruimere draagwijdte en behelst zij de werking van het parle-
ment als dusdanig29. Artikel 58 G.W. moet dan ook een uitlegging krijgen gelet op de con-
text van de macht die aan het parlement is toebedeeld. 

8. Waar de Belgische grondwetgever zich grotendeels inspireerde aan het Franse grond-
wettelijke recht30, gaat de in artikel 58 G.W. bedoelde parlementaire immuniteit ontegen-
sprekelijk terug op de Engelse Bill of Rights van 13 februari 168931, en meer precies arti-
kel 932, bepalende ‘that the freedom of speech and debates or proceedings in parliament  
ought not te be impeached or questioned in any court or place out of parliament’ (de vrij-
heid van meningsuiting en de vrijheid der debatten of werkzaamheden in het parlement 

27 De wijze waarop de commissie haar onderzoek voerde zou daarentegen niet op foutieve wijze de 
belangen van de verweerders in cassatie hebben geschonden.
28 Zie over artikel 58 G.W., inz.: H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les 
articles 58, 101, alinéa 2, 120 et 124 de la Constitution”, C.D.P.K. 1997, 2-27. 

Zie  voorts:  Verslag  DE GROOT,  Parl.St. Kamer,  1992-93,  nr.  781,  p.  4-6;  Verslag  EERDEKENS, 
Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 50-1946/1, p. 12-15; A. ALEN en K. MUYLLE,  Compendium van het  
Belgisch  Staatsrecht,  I,  A,  Mechelen,  Kluwer,  2003,  232-  234;  G.  DOR en A.  BRAAS,  “La 
Constitution”, in Les Novelles, Lois politiques et administratives, II, Brussel, Larcier, 1935, p. 169-
179, nrs. 507-549; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”,  R.W. 1955-56, kol. 
49-55, nrs. 1-12; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “L’immunité parlementaire”, R.D.P. 1955, 279-310 en 
J.T. 1955,  613-615;  O.  ORBAN,  Le  droit  constitutionnel  de  la  Belgique,  II,  Luik/Parijs,  H. 
Dessain/V.  Giard  en  E.  Brière,  1908,  473-476;  Pand.  B.,  LIX,  v°  Immunités  parlementaires, 
Brussel,  Larcier,  1895,  894-898;  R.D.P.B.,  IX,  v° Pouvoir  législatif,  Brussel/Parijs, 
Bruylant/LG.D.J., 1938, 761-762; M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, Brussel, 
Bruylant, 2001, 217-219; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, Brugge, die 
Keure, 2003, 692-693; J. VELU,  Droit public, I, Brussel, Bruylant, 1986, 496-499; M. VERDUSSEN, 
Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Brussel, Bruylant, 1995, 598-621.

29 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 672, nr. 8; M. 
UYTTENDAELE,  l.c.,  J.L.M.B. 2005,  p.  1593,  nr.  6;  H.  VANDENBERGHE,  “Parlementaire 
onverantwoordelijkheid voor de ‘freedom of speech’ en het E.V.R.M.”, in  Liber amicorum Jean-
Pierre DE BANDT, Brussel, Bruylant, p. 908, nr. 2; J. VELU, o.c., I, 496.
30 H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, alinea 2, 120 et 
124 de la Constitution”, l.c., p. 4-5, nr. 3.
31 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2000, 529; 
R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, nr. 2; M. VERDUSSEN, o.c., 596.
32 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 671, nr. 7.
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kan niet  beperkt of in vraag gesteld worden voor enige rechtbank of op enige andere 
plaats buiten het parlement). Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt de werkelijke 
draagwijdte ervan. Naar Engelse maatstaven kunnen procespartijen op geen enkele wijze 
een verklaring of een handeling in de House of Commons of in de House of Lords in vraag 
stellen door, rechtstreeks of onrechtstreeks, te suggereren dat die handeling of verklaring 
onwaar, foutief of misleidend was of was ingegeven door onoorbare motieven33. Een en 
ander houdt niet alleen in dat de parlementsleden een absolute vrijheid van meningsuiting 
genieten met betrekking tot hun uitspraken in het parlement, maar tevens dat de debatten 
in  het  parlement  op  geen  enkele  wijze  de  grondslag  kunnen  vormen  voor  enige 
rechtsvordering.  De  parliamentary  freedom  of  speech verhindert  niet  alleen  dat  een 
parlementslid zelf burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor een 
verklaring of een handeling die hij in de uitoefening van zijn mandaat stelt, maar tevens 
dat een dergelijke verklaring of handeling op enige wijze voor een rechterlijke instantie in 
vraag wordt gesteld, en dit om te verhinderen dat de parlementsleden onrechtstreeks in de 
vrije uitoefening van hun mandaat zouden worden beperkt34.

Het is dan ook duidelijk dat eerder dan de parlementsleden zelf, het parlement en de 
parlementaire debatten bescherming (moeten) genieten. Artikel 58 G.W. behelst zodoende 
niet  alleen  de  individuele  parlementsleden,  maar  het  parlement  en  de  parlementaire 
debatten als dusdanig. 

9. Het parlement en zijn leden genieten een absolute vrijheid van meningsuiting in het 
raam van de parlementaire werkzaamheden. Hierbij zij aangestipt dat de mening van het 
parlement, dan wel van een deel ervan zoals een parlementaire commissie, in essentie het 
product  is  van  de  door  artikel  58  G.W.  beschermde  meningen  van  individuele 

33 Zie hierover voorts: K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, 
l.c., p. 671, nr. 7.
34 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 672, nr. 8, die 
in die optiek verwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 7 februari 2001, waarbij het oordeelt 
dat een mening of stem uitgebracht in de uitoefening van het parlementair mandaat geen aanleiding 
kan geven tot de toepassing van artikel 15ter van de Wet op de verkiezingsuitgaven (Arbitragehof nr. 
10/2001, 7 feb. 2001,  J.L.M.B., 2001, 496, noot F. ABU DALU,  Jaarboek Mensenrechten, 2000-01, 
243,  noot  K.  MUYLLE).  Nochtans  beoogt  die  bepaling  niet  het  parlementslid  in  kwestie  te 
sanctioneren.  Het  Arbitragehof  kijkt  evenwel  verder  dan  het  onmiddellijke  voorwerp  van  de 
vordering:  indien  een  door  artikel  58  G.W.  beschermde  mening  als  bewijs  kan  dienen  in  een 
procedure om de overheidsdotatie van een politieke partij te ontnemen, worden de parlementsleden 
van die partij in hun bewegingsvrijheid beperkt (vgl.: M. UYTTENDAELE, l.c., J.L.M.B. 2005, p. 1591-
1592, nr. 3 en p. 1594-1595, nr. 7). MUYLLE verwijst verder naar het befaamde Vlaams Blok-arrest, 
waarbij het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat artikel 58 G.W. zich er tegen verzet dat het bewijs 
dat  een politieke  partij  dient  te  worden aangezien  als  een groep of  vereniging  die  kennelijk  en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt, zou worden bijgebracht hetzij aan de hand van 
de door tot die politieke partij behorende parlementsleden in de uitoefening van hun parlementaire 
functies uitgebrachte meningen of stemmen, hetzij aan de hand van de weergave van deze meningen 
of stemmen in de gedrukte teksten van het parlement (Gent 21 april 2004,  J.T. 2004, 590, noot E. 
BREMS en S. VAN DROOGHENBROECK, TvMR, 2004, nr. 2, p. 9, noot D. VOORHOOF en NjW 2004, 718, noot 
S. SOTTIAUX en J. VRIELINK; het Hof van Cassatie heeft de cassatieberoepen tegen dat arrest verworpen; 
Cass. 9 nov. 2004,  C.D.P.K. 2005, 597, noot A. VANDAELE,  R.D.P. 2005, 789, noot M.-F. RIGAUX, 
T.B.P. 2005, 43, noot F. MEERSSCHAUT). Opnieuw viseerde de strafvordering niet de parlementsleden 
in kwestie, maar volstond voor het Hof van Beroep het mogelijke effect dat de strafvordering op de 
vrije meningsuiting in het parlement zou hebben (zie ook: de conclusie van procureur-generaal M. 
LECLERQ voor Cass. 12 juli 1865, Pas. 1865, I, 261 inzake Chazal: artikel 58 G.W. verhindert dat de 
schuld van de protagonisten mede wordt bepaald aan de hand van wat ze hadden verklaard in het 
parlement;  artikel  58  G.W.  verhindert  evenwel  niet  dat  een  rechter  zich  op  een  parlementaire 
toespraak baseert bij de interpretatie van een reeks van handelingen waaruit het  bestaan van een 
overeenkomst  wordt  afgeleid:  Cass.  21  feb.  1901,  Pas. 1901,  I,  140,  met  conclusie  van  eerste 
advocaat-generaal VAN SCHOOR).
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parlementsleden. De absolute aard van de vrijheid van meningsuiting is wezenlijk voor de 
goede werking van het parlement en aldus voor het democratische staatsbestel. Het staat 
buiten kijf dat zij de openbare orde raakt35, reden waarom overigens een parlementslid de 
bedoelde immuniteit niet kan verzaken36. Zulks maakt dat aan die vrijheid geen andere 
grenzen  kunnen  worden  gesteld  dan  diegene  die  het  parlement  zelf  bepaalt.  Zo 
bijvoorbeeld  laat  artikel  66  van  het  Reglement  van  de  Kamer  van 
volksvertegenwoordigers  de  parlementsvoorzitter  toe  te  verhinderen  dat  een  mening 
wordt geuit of minstens dat er verdere ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Krachtens artikel 
51 van het Reglement van de Senaat geldt hetzelfde voor de Senaat. Meteen zij aangestipt 
dat de voorzitters van de verschillende parlementen van ons land dergelijke bevoegdheid 
met de grootste terughoudendheid hanteren37.

10. In de lijn van het voormelde strekt artikel 58 G.W. ertoe de meningsuiting als dus-
danig buiten elke vervolging of onderzoek te stellen, in welke context ook. De meningsui-
ting kan dan ook geen aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. 
Het al dan niet foutieve karakter kan in geen enkele context ter discussie staan38.

Waar (met de moderne doctrine) wordt aangenomen dat de overheidsaansprakelijkheid 
rijst voor de fouten van al haar organen, met inbegrip van de parlementaire organen, on-
derstelt die aansprakelijkheid uiteraard een foutief handelen of nalaten, zij het dat het or-
gaan zelf immuun is39. Maar de mogelijkheid om die fout vast te stellen ontbreekt te de-
zen. Zoals gezegd, kunnen de meningen die het parlement en zijn leden in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden uiten, geen aanleiding geven tot toepassing van de artike-
len 1382-1383 B.W. Het al dan niet foutieve karakter kan in geen enkele context ter dis-
cussie staan, en dus evenmin in een context van overheidsaansprakelijkheid.

Dit maakt mijns inziens het verschil met voormelde (cassatie)rechtspraak inzake over-
heidsaansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht40 en voor fouten van leden 
van de rechterlijke orde41. 

De door de appelrechters gemaakte extrapolatie van deze rechtspraak naar het onderha-
vige geval gaat niet op42, omdat inzake overheidsaansprakelijkheid voor een in het raam 
van  de  parlementaire  werkzaamheden  foutief  geuite  (schadeverwekkende)  mening,  de 
mogelijkheid om die fout in rechte vast te stellen ontbreekt. 

11.  De meningen die het parlement en zijn leden in het raam van de parlementaire 
werkzaamheden43 uiten, kunnen niet tot verantwoording aanleiding geven, en zodoende 

35 M.-F. RIGAUX, l.c., p. 600, nr. 8.
36 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, nr. 2; H. VANDENBERGHE, l.c., 
p. 912, nr. 4; J. VELU, o.c., I, 1986, 496-497.
37 E. TOEBOSCH, Parlementen en reglementen, Brussel, E. Story-Scientia, 1991, 65-81 en 289-291.
38 Zie dienaangaande in historisch en internationaal perspectief: H. VANDENBERGHE, l.c., 907-922.
39 Zie bv. de artikelen 1140-1147 Ger.W. wat betreft de beperkte persoonlijke aansprakelijkheid van 
de rechter.

Zie over de dissociatie van de overheidsaansprakelijkheid van de persoonlijke aansprakelijkheid 
van  het  overheidsorgaan  ook:  A.  VAN OEVELEN,  “De  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor 
ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 
19 december 1991”, l.c., p. 381-382, nrs. 16-17.

40 Cass. 5 nov. 1920 (Flandria),  Pas. 1920, I, 193, met conclusie van eerste advocaat-generaal P. 
LECLERCQ.
41 Cass. 19 dec. 1991 (Anca), Arr. Cass. 1991-92, nr. 215, J.L.M.B. 1992, 42, noot F. PIEDBOEUF, J.P. 
1992, nr. 209, p. 20, noot C. PANIER,  J.T. 1992, 142, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. 
VELU,  Pas. 1992, I, nr. 215, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. VELU,  R. Cass. 1992, 3, 
noot A. VAN OEVELEN, R.C.J.B. 1993, 285, noot F. RIGAUX en J. VAN COMPERNOLLE, R.R.D. 1992, 411, 
noot C. JASSOGNE, R.W. 1992-93, 396, Rev.not.b. 1992, 265, T.B.B.R. 1992, 60, noot A. VAN OEVELEN.
42 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 670-671, nr. 6.
43 Zie hierover: P. LEMMENS, “Vrijheid van meningsuiting – Een grondrecht ingebed in plichten en 
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evenmin  worden  beoordeeld  door  enig  rechtscollege.  Dergelijke  verantwoording  en 
beoordeling door een rechtscollege met gebeurlijk aansprakelijkheidsstelling zouden de 
goede  werking  van  het  parlement  en  aldus  van  het  democratische  staatsbestel  in  het 
gedrang brengen44.  Enige terughoudendheid bij de meningsuiting is uit den boze. Elke 
hinder of vrees in dit raam, al was het onrechtstreeks, gaat volledig in tegen de idee achter 
artikel 58 G.W.45. Die hinder of vrees zou ook –ten onrechte– kunnen meebrengen dat de 
parlementsvoorzitter, bij toepassing van het voormelde artikel 66 van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers vaker verhindert dat een mening wordt geuit of 
minstens dat er verdere ruchtbaarheid aan wordt gegeven46. Het parlement en zijn leden 
moeten vrij hun meningen kunnen uiten, zonder in de vrees te leven dat die uiting uit de 
parlementaire stukken zal worden geweerd om een eventuele aansprakelijkheidsvordering 
te vermijden47.

Artikel 58 G.W. sluit niet alleen de ‘vervolging’ uit. Artikel 58 G.W. heeft een meer 
algemene en absolute draagwijdte:  een parlementslid kan niet  worden vervolgd of aan 
‘enig onderzoek’ worden onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de 
uitoefening  van  zijn  functie  uitgebracht.  Wil  artikel  58 G.W. een afdoende  betekenis 
krijgen, dan verdient het woord ‘onderzoek’ een ruime invulling48. Artikel 58 G.W. moet 
dan ook in die zin worden geïnterpreteerd dat de bedoelde parlementaire meningsuiting 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks voor en door een rechter het voorwerp van een 
(aansprakelijkheids)betwisting kan uitmaken, zelfs al is het betrokken parlementslid geen 
partij in het geding in kwestie. Dit betekent dat een rechter de mogelijkheid ontbeert om te 
beoordelen of een parlementaire meningsuiting  een fout  of een strafrechtelijk  misdrijf 
uitmaakt, ook al zou daardoor het parlementslid zelf niet strafrechtelijk of burgerrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld. Er anders over oordelen houdt het gevaar in dat hetzij het 
parlementslid,  hetzij  de parlementsvoorzitter verklaringen inhoudt of weglaat uit  vrees 
voor mogelijke vorderingen in rechte.

Samengevat en grondwetsconform luidt het aldus dat, aangezien de meningen die in het 
parlement zijn geuit, geen aanleiding kunnen geven tot toepassing van de artikelen 1382-

verantwoordelijkheden”,  Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht  
van België en Nederland, Deventer, Kluwer, 2005, p. 67-68, nr. 56; M. UYTTENDAELE,  l.c., p. 1593-
1594,  nrs.  5-6;  H.  VUYE,  “Overheidsaansprakelijkheid  voor  het  doen en  laten  van parlementaire 
onderzoekscommissies… Waarom niet en waarom wel?”, l.c., p. 504, nr. 3; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 
1604-1607, nrs. 2.3-2.3.2.
44 E.H.R.M., arrest van 17 dec. 2002 inzake  A versus Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 2004, 
1002-1015, noot W. VOERMANS; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, 
nr. 2; H. VANDENBERGHE, l.c., p. 910, nr. 3.
45 Dit  is  ook  het  fundamentele  verschil  met  de  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  foutieve 
wetgeving. Om de aansprakelijkheid van de Staat uit  hoofde van een met de Grondwet strijdige 
wetgevende norm te kunnen inroepen, moet eerst een beroep tot vernietiging worden ingesteld bij of 
een prejudiciële vraag worden gesteld aan het Arbitragehof (A. ALEN en K. MUYLLE,  Compendium 
van het Belgisch Staatsrecht, Deel 1B, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 485. in die controle voorziet de 
grondwetgever uitdrukkelijk (artikel 142 G.W.). De controle van de rechter op door artikel 58 G.W. 
beschermde handelingen, daarentegen, sluit de grondwetgever uit (K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 
B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 674, nr. 9). 
46 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 674, nr. 9.
47 Dit is trouwens de verantwoording van het arrest van het Hof van Cassatie van 11 april 1904 
waarin het Hof oordeelt dat de getrouwe weergave van verklaringen van een parlementslid in de 
Handelingen of in de pers de bescherming van artikel 58 G.W. genieten (Cass. 11 april 1904, Pas. 
1904, I, 199, met conclusie van eerste advocaat-generaal TERLINDEN). Zonder dergelijke bescherming 
bestaat  het  gevaar  immers  dat  de  draagwijdte  van  dergelijke  verklaringen  beperkt  blijft  tot  het 
parlementaire halfrond. Op te merken valt dat het Hof van Cassatie in dit arrest overweegt dat “cette 
publication n’expose  ni  l’éditeur  des  Annales,  ni  le  membre  du parlement  dont  les  paroles  sont 
produites”.
48 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 675, nr. 10.
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1383 van het Burgerlijk Wetboek, de aansprakelijkheid van de Staat voor de fouten van 
haar organen te dezen uitgesloten is.

12. Tot waar reikt het toepassingsgebied van de aldus voor beoordeling in rechte immu-
ne meningsuiting? 

Het toepassingsgebied is hoe dan ook begrensd door het raam van de parlementaire 
werkzaamheden49.

Voormelde vrijheid van meningsuiting omvat niet enkel de mondelinge verklaringen, 
afgelegd in plenaire vergadering dan wel in commissie of in een ander parlementair or-
gaan,  maar  ook  de  geschriften50.  Ook  de  schriftelijke  weergave51 van  de  mondelinge 
verklaringen  van  een  parlementslid  in  de  Handelingen,  het  Beknopt  Verslag  of  het 
Integraal Verslag is immuun. Hetzelfde geldt voor de getrouwe weergave van dergelijke 
verklaringen in de pers52. Er is geen enkele reden om een parlementair verslag anders te 
beoordelen53.  Zo genieten zowel de parlementsleden wiens verklaringen in een verslag 
worden weergegeven, als de rapporteur die als auteur van het verslag wordt aangemerkt, 
de bescherming van artikel 58 G.W. Wat de rapporteur betreft,  geldt die bescherming 
bijgevolg ook voor de weergave van meningen van anderen, met inbegrip van de mening 
van de commissie in zijn geheel. 

Te dezen spreken de appelrechters zulks niet tegen. Zij beamen dat artikel 58 G.W. zich 
uitstrekt  tot  de  in  de  parlementaire  stukken  weergegeven  meningsuiting  van  een 
parlementslid of van de commissie. Waar zij overwegen dat de tekst van het verslag ‘van 
enige afstandelijkheid van de bronnen en hun beweringen geenszins blijk geeft’, schrijven 
zij  de  litigieuze  passages  in  het  verslag  van  de  parlementaire  onderzoekscommissie 
minstens impliciet aan de commissie toe.

Het  staat  buiten  kijf  dat  de  vrijheid  van  meningsuiting  ook  de  (parlementaire) 
werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscommissie bij toepassing van artikel 56 
G.W.  en  de  Wet  van  3  mei  1880  op  het  parlementair  onderzoek  omvat54.  De 
werkzaamheden  van  een  parlementaire  onderzoekscommissie  maken  immers  integraal 
deel  uit  van  de  parlementaire  werkzaamheden55.  Het  aan  de  wetgever  toegekende 
onderzoeksrecht strekt ertoe enerzijds controle uit te oefenen en anderzijds de noden van 
het land vast te stellen56.  De uitoefening van het onderzoeksrecht maakt een essentieel 
onderdeel uit van de taak van de wetgever57. Deze ultieme controleopdracht behoort toe 
aan de wetgever, en niet aan de rechterlijke macht. De rechterlijke macht kan zich niet in 
de plaats stellen van de wetgever of zich boven de wetgever stellen door zichzelf deze 

49 M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1593-1594, nrs. 5-6; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 1604-1607, nrs. 2.3-2.3.2.
50 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 668-669, nr. 4; 
H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, alinéa 2, 120 et 
124 de la Constitution”, l.c., p. 10, nr. 10.
51 M. VAN DER HULST, Het federale parlement, Kortrijk, UGA, 1994, 189.
52 Cass. 11 april 1904, Pas. 1904, I, 199, met conclusie van eerste advocaat-generaal TERLINDEN.
53 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 51, nr. 4; J. VELU, o.c., I, 498.
54 Verslag TESCH,  Parl.St. Kamer, 1880-81, nr. 79 en Hand. Kamer, 2 en 3 juni 1881, 1227- 1254, 
waaruit valt op te maken dat de parlementaire onschendbaarheid volgens de centrale afdeling, daarin 
gevolgd  door  de  Kamer,  niet  alleen  geldt  voor  de  verklaringen  van  een  lid  van  de 
onderzoekscommissie, maar ook voor de handelingen die hij stelt, zoals de beslissing om een persoon 
als getuige te horen. 

Zie ook: A. GIRON, Le droit public de la Belgique, Brussel, A. Manceaux, 1884, 107. 
55 R.D.P.B.,  IX,  v° Pouvoir  législatif,  l.c.,  p.  761, nr.  117;  M. VERDUSSEN,  o.c.,  593 en 622;  M. 
UYTTENDAELE, o.c., p. 217, nr. 184
56 Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot aanvulling van de Wet van 3 mei 1880 op 
het parlementair onderzoek, Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 675/2.
57 A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, “Beschouwingen omtrent het wezen van het parlementair onderzoeks-
recht”, in Liber Amicorum Ernest Krings, Gent, Story-Scientia, 1991, 12.
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ultieme  controleopdracht  toe  te  eigenen  en  dit  door  de  uitgeoefende  parlementaire 
controle zelf aan controle te onderwerpen.

Het  litigieuze  verslag  van  de  parlementaire  onderzoekscommissie  ‘sekten’  geniet 
derhalve identiek dezelfde bescherming als een door een parlementslid in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden geuite mening. Het feit dat het verslag zichzelf bepaalde 
kwaliteiten toedicht,  zoals ‘objectiviteit,  waarheid,  doorzichtigheid’ en dergelijke,  doet 
hieraan geen afbreuk. Het verslag zelf is een meningsuiting vanwege de parlementaire 
onderzoekscommissie.  De  bescherming  van  deze  meningsuiting  is  absoluut,  zodat  de 
rechterlijke toetsing ervan aan de artikelen 1382-1383 B.W. niet mogelijk is, ook al zou 
het verslag niet beantwoorden aan voormelde kwaliteiten die het zichzelf toedicht. 

13. Hoewel niet is uit te sluiten dat een derde schade kan lijden door een in het raam 
van parlementaire werkzaamheden geuite mening en deze derde, gelet op het voormelde, 
geen schadevergoeding kan bekomen noch van het parlementslid noch vanwege de Staat, 
behelst die parlementaire immuniteit geen miskenning van het recht van toegang tot de 
rechter zoals vervat in artikel 6 E.V.R.M. Zulks blijkt uit de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, zij het dat die rechtspraak duidelijk het voormelde 
toepassingsgebied, begrensd door het raam van de parlementaire werkzaamheden, in de 
verf zet58. Buiten dit raam geuite meningen genieten geen immuniteit. De parlementaire 
immuniteit kent een strikte interpretatie en kan niet overslaan tot het publieke optreden 
buiten het parlement. Die begrenzing verklaart de verschillen in uitkomst  in de arresten 
van het Europees Hof betreffende de verenigbaarheid van die immuniteit met artikel 6 
E.V.R.M. In de zaak A versus Verenigd Koninkrijk oordeelt het Europees Hof dat, voor 
zover de parlementaire verantwoordelijkheid betrekking heeft op een toespraak van een 
parlementslid in het kader van een parlementair debat, ze geen onevenredige beperking 
inhoudt van het recht van toegang tot de rechter59. De bedoelde immuniteit, die consistent 
is met de algemene rechtsopvattingen van de democratische staten, de Raad van Europa 
en het Europees parlement, kan in beginsel niet worden aangezien als een onevenredige 
beperking van het recht van toegang tot de rechter.  De onmogelijkheid om gebeurlijke 
schade ingevolge een in het raam van parlementaire werkzaamheden geuite mening te 
doen vergoeden, kan met andere woorden de proportionaliteitstoets van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens doorstaan60. In de zaken Cordova versus Italië daarentegen, 
oordeelt het Europees Hof dat, wanneer de parlementaire immuniteit toepassing vindt op 
een toespraak tijdens een verkiezingsmeeting of op persoonlijke briefwisseling, er wel 
sprake van een schending van artikel 6 E.V.R.M.61.  Het is  dus doorslaggevend dat de 
litigieuze verklaringen in de uitoefening van het parlementair mandaat geschieden62. Op 

58 H. VANDENBERGHE, l.c., 907-922.
59 E.H.R.M., arrest van 17 dec. 2002 inzake  A versus Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 2004, 
1002-1015, noot W. VOERMANS. 

Zie  ook:  E.H.R.M.,  arrest  van  27  nov.  2003  inzake  Zollmann  versus  Verenigd  Koninkrijk, 
E.H.R.L.R., 2004, 200-202.

60 M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1593-1594-, nrs 5-6.
61 E.H.R.M., arresten van 30 jan. 2003 in zaken Cordova versus Italië, NjW 2003, 235.

In dezelfde zin: E.H.R.M., arrest van 3 juni 2004 inzake de Jorio versus Italië. 
Zie over die rechtspraak voorts: F. KRENC, “La règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la 
Convention européenne des droits de l’homme”, R.T.D.H. 2003, 813-821 en K. MUYLLE en J. VAN 
NIEUWENHOVE,  “Kroniek  Parlementair  Recht  –  Parlementaire  onverantwoordelijkheid  niet 
strijdig met recht op toegang tot rechter”, T.B.P. 2003, 419-421.

62 MUYLLE merkt op dat  het Europees Hof nochtans  traditioneel  groot belang hecht  aan de vrije 
meningsuiting van politici,  die in staat moeten zijn hun kiezers te vertegenwoordigen (E.H.R.M., 
arrest van 23 april 1992 inzake  Castells versus Spanje; E.H.R.M., arrest van 10 okt. 2000 inzake 
Ibrahim  Aksoy  versus  Turkije;  E.H.R.M.,  arrest  van  27  feb.  2001,  inzake  Jerusalem  versus 
Oostenrijk, J.T. 2001, 407, noot S. DEPRÉ). Vanuit dit oogpunt heeft het weinig zin de parlementaire 
onverantwoordelijkheid te beperken tot meningsuitingen die worden uitgebracht in het kader van een 
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die  manier  bevestigt  het  Europees  Hof  het  functionele  karakter  van  de  parlementaire 
immuniteit63.

14. Besluit is dan ook dat de extrapolatie van voormelde (cassatie)rechtspraak inzake 
overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht en van leden van de 
rechterlijke  orde  naar  de  overheidsaansprakelijkheid  voor  fouten  van  de  wetgevende 
macht niet opgaat in zoverre het gaat om een in het raam van de parlementaire werkzaam-
heden foutief  geuite  (schadeverwekkende)  mening,  aangezien de mogelijkheid om die 
fout in rechte vast te stellen ontbreekt. De parlementaire vrijheid van meningsuiting kan 
niet worden ingeperkt, ook niet onrechtstreeks doordat een rechter ze als foutief zou kun-
nen bestempelen. Die mogelijkheid voor de rechter is onverenigbaar met de historiek en 
de draagwijdte van artikel 58 G.W.

Het enige middel tot cassatie is in zoverre gegrond.
De algemene rechtsbescherming voor  de burger,  die  meebrengt  dat de  Staat niet  is 

ontheven van zijn verplichting om op basis van de artikelen 1382-1383 B.W. de schade te 
vergoeden die  door  zijn  fout  of  door  die  van een van zijn  organen,  en met  name de 
wetgevende  macht,  aan  derden  is  veroorzaakt  in  het  raam  van  de  parlementaire 
werkzaamheden, kan niet leiden tot een onderzoek of vervolging op grond van een in het 
raam van de parlementaire werkzaamheden geuite mening en dus tot de beoordeling door 
de rechter of deze meningsuiting foutief is.

15. De appelrechters gaan er van uit dat artikel 58 van de Grondwet niet uitsluit dat de 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat rijst voor een schadeverwekkende foutieve me-
ningsuiting in het raam van de werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscom-
missie.

Zij  toetsen  vervolgens  het  verslag  van  de  in  het  middel  bedoelde  parlementaire 
onderzoekscommissie aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Zij  besluiten  tot  een  schadeverwekkende  foutieve  meningsuiting  en  veroordelen  de 
Belgische Staat tot schadeherstel.

Zodoende schenden zij artikel 58 van de Grondwet.
BESLUIT: VERNIETIGING,  behalve in zoverre de appelrechters het hoger beroep 

ontvankelijk verklaren.

ARREST

(A.R. C.05.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Bij beschikking van de voorzitter van 24 maart 2006 werd deze zaak van de 

parlementair  debat. Andere media –inzonderheid radio en televisie– maken het  een parlementslid 
mogelijk een veel wijder publiek te bereiken en aldus de zorgen van zijn kiezers te verwoorden. Het 
Europees Hof verantwoordt evenwel het onderscheid in zijn rechtspraak aan de hand van het doel van 
de parlementaire onverantwoordelijkheid: ‘the absolute immunity enjoyed by members of parliament 
is designed to  protect  the  interests  of parliament  as  a whole as opposed to  those  of  inidividual 
members of parliament. This is illustrated by the fact that the immunity does not apply outside parlia-
ment. In contrast, the immunity which protects those engaged in the reporting of parliamentary pro-
ceedings, and that enjoyed by elected representatives in local government, are each qualified in na-
ture.’  (E.H.R.M.,  arrest  van 17 dec.  2002 inzake  A versus  Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 
2004, 1002-1015, noot W. VOERMANS).
63 H. VANDENBERGHE, l.c., p. 922, nr. 6.
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eerste kamer naar de voltallige terechtzitting verwezen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56, 58 en 144 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onder-

zoek;
- artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 10 E.V.R.M.); 

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat de Staat aansprakelijk gesteld kan worden voor 

schade veroorzaakt door fouten van de wetgevende macht en dat noch artikel 58 
van de Grondwet, noch het beginsel van de scheiding der machten zich hier te-
gen verzetten. De appelrechters beslissen nog dat de parlementaire onderzoeks-
commissie een fout heeft begaan door op onvoorzichtige wijze het openbaar ver-
slag op te stellen, en dat de verweerders hierdoor schade leden, zodat de eiser 
hiervoor aansprakelijk is, op grond van de volgende overwegingen:

"De oorzaken van de vordering
(De verweerders) leggen uit:
-  dat de eerste verzoekster een vereniging is ter realisatie van een religieus 

doel. Dat zij tevens gekend is onder de franse benaming 'Eglise Universelle du 
Royaume de Dieu' en onder de Portugese benaming 'Igreja Universai do Reino 
de Deus' (IURD).

- dat deze verzoekster de afdeling in België vormt van de internationale religi-
euze beweging, onder haar Portugese benaming ontstaan in Brazilië.

- dat deze kerkvereniging naast het religieuze werk tevens actief is in het lief-
dadigheidswerk en de sociale hulpverlening (o.a. voedselhulp, reïntegratie van 
delinquenten en verslaafden, etc.).

- dat de tweede, de derde en de vierde verzoekers actieve bestuursleden zijn in 
deze  V.Z.W.,  respectievelijk  in  de  hoedanigheid  van  voorzitter,  secretaris  en 
penningmeester.

Ze voeren aan dat door de Kamer van Volksvertegenwoordigers een verslag 
werd opgesteld onder de naam 'Gewone Zitting 1996-1997 - 28 april 1997 - Par-
lementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de 
onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving 
en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.' en dat dit verslag pu-
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bliek verspreid wordt en verkrijgbaar is door eenieder.
Ze stellen dat in dit verslag onbewezen aantijgingen, beschuldigingen en be-

weringen over eerste verzoekster, of over de internationale religieuze beweging 
met diezelfde naam waarvan zij in België een afdeling vormt, worden weergege-
ven als ware feiten. Met name:

- dat op pagina 319 (volume I) onder meer gesteld wordt
'Het blijkt evenwel te gaan om een authentieke misdaadorganisatie. Dit is een 

extreme vorm van 'religieus mercantilisme'.'
'In feite betreft het slechts een groots opgezette 'vorm van oplichting'. 'De lei-

ders van de kerk leiden een luxeleventje(...)'.'
- op pagina 320 wordt zonder enige staving losbandig gedrag gesuggereerd: 'In 

de organisatie zouden zich ook tal van seksschandalen hebben voltrokken'.
- verder op pagina 320 wordt betrokkenheid bij criminele praktijken geïnsinu-

eerd:
'Eén daarvan zou zijn aangekocht met het geld van de Colombiaanse maffia'.
'De leiders van de IURD zouden ook betrokken zijn bij 'drugs- en wapenhan-

del via Paraguay en Portugal'.'
'De activiteiten in België, die trouwens worden gesubsidieerd door de Brazili-

aanse organisatie, zouden dus een dekmantel kunnen zijn voor illegale praktij-
ken. De aanwezigheid van de IURD in Luxemburg "zou erop kunnen wijzen" dat 
die organisatie zich ook inlaat met praktijken die verband houden met het "wit-
wassen van geld'. (blz. 4 - 5 van het bestreden arrest)

'De rechtsmacht
De vordering die door (de verweerders) werd ingesteld beoogt het herstel van 

de beweerde schade die zij toeschrijven aan fouten begaan door de Parlementaire 
commissie. De vordering is gesteund op art. 1382 en 1383 B.W. en heeft uitslui-
tend betrekking op de subjectieve rechten van (de verweerders). Art. 144 G.W. 
kent de gewone rechtbanken en hoven bij uitsluiting de bevoegdheid toe om te 
oordelen over de burgerlijke rechten. Daarbij kan geen rekening gehouden wor-
den met de hoedanigheid van de procesvoerende partijen, noch met de aard van 
de handelingen die een krenking van het recht zouden veroorzaakt hebben, doch 
enkel met de aard van het gekrenkte recht dat het voorwerp vormt van het ge-
schil.

Overeenkomstig art. 556 Ger.W. nemen de hoven en rechtbanken kennis van 
alle vorderingen, behalve deze welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt.

Art. 58 G. W. onttrekt niet aan de rechter het oordeel over een vordering tot 
schadevergoeding wegens een beweerde fout van een lid van de Kamer, of van 
een instelling in de schoot van kamer opgericht. De door de Belgische Staat in-
geroepen onverantwoordelijkheid van de kamerleden betreft niet de rechtsmacht, 
maar de grond van de zaak: met name het al dan niet vaststellen van de aanspra-
kelijkheid (zie hierna).

De principiële aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van de Staat door het gedrag van zijn organen
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De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan de rechtsregels en geen enkele 
wetsbepaling, noch enig algemeen rechtsbeginsel ontslaat de Staat van de alge-
mene zorgvuldigheidsplicht waarvan de niet naleving gesanctioneerd wordt door 
art. 1382 en 1383 B.W. De Staat kan aansprakelijk gesteld worden voor de scha-
de veroorzaakt door de fouten van haar organen. In beginsel brengt de fout van 
een orgaan de rechtstreekse aansprakelijkheid van de Staat op basis van art. 1382 
en 1383 B.W. teweeg indien dat orgaan binnen de grenzen van zijn wettelijke be-
voegdheid heeft gehandeld of  door ieder redelijk en voorzichtig mens geacht 
moet worden binnen die grenzen gehandeld te hebben.

De buitencontractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uit-
voerende macht, maar geldt ook de andere machten die het staatsgezag uitmaken, 
en dus ook de wetgevende macht.

Omtrent het parlementair onderzoek moet worden verwezen naar de wet van 
30 juni 1996 tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onder-
zoek en van artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 1 van de Wet van 3 mei 1880 luidt sindsdien als volgt:
'Artikel 1. De Kamers oefenen het bij artikel 56 van de Grondwet toegekende 

recht van onderzoek uit overeenkomstig de volgende regels.'
'De door de Kamers ingestelde onderzoeken treden niet in de plaats van de on-

derzoeken van de rechterlijke macht; ze kunnen daarmee samenlopen maar mo-
gen het verloop ervan niet hinderen.'

Naar luid van art. 3 zijn de vergaderingen van de commissie die het onderzoek 
uitvoert openbaar, tenzij de commissie anders beslist. De leden van de Kamer 
zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot de informatie verkregen naar 
aanleiding van de niet-openbare commissievergadering, maar de commissie kan 
de geheimhoudingsplicht opheffen tenzij zij zich uitdrukkelijk heeft verbonden 
om de geheimhouding in acht te nemen.

De kamer of de commissie, alsook hun voorzitters voor zover die daartoe ge-
machtigd worden, kunnen alle in het Wetboek van Strafvordering omschreven 
onderzoeksmaatregelen nemen. Hiertoe kan aan de eerste voorzitter van het hof 
van beroep gevraagd worden een raadsheer aan te stellen. De aangestelde magi-
straat staat onder leiding van de voorzitter van de commissie. Hij stelt een schrif-
telijk verslag op. De commissie kan ook inlichtingen opvragen bij de procureur-
generaal, die dat kan weigeren maar met de mogelijkheid voor de aanvrager om 
daartegen hoger beroep in te stellen. (art. 4)

Naar luid van art. 8 moeten andere personen dan de leden van de kamer die de 
niet openbare commissievergaderingen bijwonen of eraan deelnemen de eed af-
leggen het geheim karakter van de werkzaamheden te zullen naleven. De proces-
sen-verbaal waarin wordt vastgesteld dat er aanwijzingen of vermoedens zijn van 
strafbare feiten, worden gezonden aan de procureur-generaal bij het hof van be-
roep opdat daaraan gevolg wordt gegeven als naar recht. (art. 10)

De commissie maakt van haar werkzaamheden een verslag op dat openbaar is 
(art. 13).

Het recht van onderzoek wordt in de rechtsleer omschreven als een attribuut 
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van de bevoegdheid van de Wetgevende Kamers, soms ook als een natuurlijk uit-
vloeisel van het initiatiefrecht. Het recht van onderzoek wordt uitgeoefend door 
de Kamer zelf, of door een daartoe in haar midden opgerichte commissie (art. 2). 
Het recht van onderzoek wordt collectief uitgevoerd en het onderscheidt zich al-
dus van het individuele initiatiefrecht van de leden van de Kamers. De openbare 
verslaggeving van het onderzoek is verplicht.

Zowel in de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen omtrent de sekten, als 
in de verslaggeving ervan, handelde de commissie die gelast was met het onder-
zoek naar de sekten binnen zijn bevoegdheid als orgaan van de Staat. De Belgi-
sche Staat is dan ook, in de regel, vatbaar voor een aansprakelijkheidsvordering 
gesteund op art. 1382 en 1383 B.W. wegens schadeverwekkende fouten of nala-
tigheden  door  de  commissie  begaan.  De  schadeverwekkende  handeling  moet 
daarbij niet noodzakelijk uitgaan van de plenaire vergadering van de Kamer, zo-
dat de goedkeuring van slechts een beperkt gedeelte van het verslag in de plenai-
re vergadering van 7 mei 1997 de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor 
het handelen vanwege één van haar organen, te dezen de commissie, niet in de 
weg staat zélf als door een commissie opgericht in haar midden kan worden uit-
gevoerd.

De exceptie van art. 58 G.W.
Geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onder-

zoek worden onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de 
uitoefening van zijn functie uitgebracht. Deze onverantwoordelijkheid geldt zo-
wel voor strafrechtelijke vorderingen als voor burgerlijke vorderingen, voor zo-
ver deze mening is uitgebracht in de uitoefening van zijn functie.

Daaronder moet ook begrepen worden de meningsuiting van een lid van de 
Kamers die weergegeven wordt in parlementaire stukken, meer bepaald in deze 
documenten die  deel  uitmaken van de  parlementaire  werkzaamheden,  temeer 
wanneer de publicatie ervan is voorgeschreven. Hierboven werd gewezen op de 
bevoegdheid die aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat 
werd verleend op grond van art. 56 G.W. en op het verplichte karakter van de 
publicatie van een verslag na het afsluiten van de werkzaamheden van het onder-
zoek. Het opstellen en publiceren van een verslag van een onderzoekscommissie 
behoort dan ook tot de 'uitoefening van de functie' van het parlementair mandaat, 
zelfs wanneer men dit begrip strikt interpreteert.

Art. 58 G.W. brengt echter niet met zich mede dat de Staat zich zou kunnen 
beroepen op deze onverantwoordelijkheid die niet leidt tot de principiële niet 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor handelingen of nalatigheden van 
zijn organen, het weze een onderzoekscommissie van een wetgevende kamer. De 
aansprakelijkheid van de Staat wordt niet uitgesloten omdat de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van het orgaan zelf voor de schadeverwekkende handeling die 
het heeft verricht, niet in het gedrang kan komen, ofwel omdat het orgaan kan 
aangemerkt worden wegens een onoverkomelijke dwaling van dit orgaan of een 
andere hem eigen grond van ontheffing van zijn aansprakelijkheid, ofwel omdat 
die handeling (weliswaar) een fout is, maar het orgaan persoonlijk ontheven is 
van de aansprakelijkheid waartoe ze aanleiding kan geven.
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De grondwettelijke scheiding der machten
Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling ontrekt de Belgische Staat, 

voor wat betreft de Wetgevende Macht in de uitoefening van haar opdrachten, 
aan de in artikelen 1382-1383 B.W. bepaalde verplichting om de schade te ver-
goeden die deze macht door haar fout aan een ander veroorzaakt.

Er werd reeds geoordeeld: 'Zelfs een strikte scheiding van machten houdt niet 
in dat de Staat ontheven is van zijn aansprakelijkheid (i.v.m. schade) die aan der-
den werd veroorzaakt door een foutief handelen of nalaten van organen van de 
uitvoerende macht (Cass. 5 november 1920...) -Flandria-arrest n.v.h.- of van de 
rechterlijke macht (Cass. 19 december 1991...) -Anca-arrest n.v.h.-. Er is geen 
reden om de weerslag van het beginsel van de scheiding der machten op de even-
tuele aansprakelijkheid van de Staat voor wetgevende handelingen anders te be-
oordelen'.

Het beginsel der scheiding der machten kan niet ingeroepen worden om voor 
te houden dat de Belgische Staat niet aansprakelijk zou kunnen gesteld worden 
bij een onzorgvuldig optreden van de wetgevende macht. De Staat wordt immers 
aansprakelijk gesteld niet als 'wetgevende macht', maar als de ene en onverdeel-
de rechtspersoon, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade ontstaan door 
foutieve gedragingen of nalatigheden van haar organen'.

'De ingeroepen fouten
(...)'.
'De zorgvuldigheidsplicht
Uit de voorliggende stukken kan niet afgeleid worden dat het onderzoek zelf 

zoals het  werd gevoerd,  op foutieve wijze de belangen van (de verweerders) 
heeft geschonden (zie hierboven). Doch ook de openbare rapportage van het on-
derzoek moet voldoen aan de criteria van zorgvuldigheid, immers ook de over-
heid is gebonden door de zorgvuldigheidsnorm.

(De verweerders) verwijten in hoofdzaak de publicatie van wat zij noemen las-
terlijke aantijgingen, ze achten dit des te schadelijker wegens het gezag waarmee 
de Kamer van volksvertegenwoordigers is bekleed. Ze achten het foutief dat een 
aantal uitspraken over de kerkgemeenschap en haar leden worden gedaan die - 
zonder enige aanwijzing van waarachtigheid, laat staan enig bewijs - als 'feiten' 
worden voorgesteld.

Hierboven werden de door (de verweerders) gewraakte passages weergegeven. 
De kerkgemeenschap wordt daarnaast ook nog vermeld in de synoptische tabel 
(Verslag, volume 2, blz. 243, onder nr. 62) en (de verweerders) zijn van oordeel 
dat de opname in deze lijst hoe dan ook een uitdrukking is van een waardeoor-
deel van de Commissie. Vooral het openbaar karakter en de publieke versprei-
ding en ruchtbaarheid worden foutief en schadeverwekkend genoemd.

Het verslag werd opgemaakt namens de onderzoekscommissie, bevat twee vo-
lumes (boekdelen) en is publiek toegankelijk. De commissie stelt voorop dat ze 
aldus verslag uitbrengt van de opdracht die aan de commissie werd toegekend 
door de plenaire vergadering van de Kamer. Ze wil de vaststellingen, analyses, 
voorstellen of aanbevelingen, zowel deze welke ze geregistreerd heeft als die 
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welke ze heeft goedgekeurd, aan een openbaar debat in de Kamer en terzelfder-
tijd aan een breed maatschappelijk debat onderwerpen (blz. 5).

Als de 'enige' doelstelling van de opdracht van de commissie wordt beschre-
ven: het bestrijden van het misbruik door bepaalde personen of verenigingen van 
de door de Grondwet gewaarborgde fundamentele vrijheden die onverkort moe-
ten geëerbiedigd worden (blz. 5).

Er wordt gewezen op de omvang van het onderzoek en het bewust tegenspre-
kelijk karakter ervan dat aantoont dat de commissie een objectief onderzoek - 
zonder enige vooroordeel - heeft willen voeren. 'Wellicht hebben de conclusies 
van de commissie des te meer gewicht daar zij de vrucht van objectief werk zijn. 
Dat hopen wij althans'. Ze stelt dat ze in haar opdracht tekort zou geschoten zijn 
mocht zij een aantal vaststellingen en helaas bevestigde waarheden voor de pu-
blieke opinie hebben verborgen (blz. 6).

Het verslag vangt aan met de verklaring:
'De parlementaire  onderzoekscommissie  heeft  er  naar  gestreefd  haar  werk-

zaamheden uit te voeren in een geest die rekening houdt met de eisen van de he-
dendaagse  samenleving:  objectiviteit,  waarheid,  doorzichtigheid,  pluralisme, 
overstijging van achterhaalde scheidingslijnen, verantwoordelijkheidszin'.  (blz. 
5)

Ontleding van de gewraakte tekst
Het onderdeel van het verslag 'het Parlementair onderzoek naar de sekten' dat 

handelt over de Universele Kerk van het Rijk Gods (UIRD) situeert zich in volu-
me 1, deel 2, lits. III, getiteld 'Informatie uit de hoorzittingen met gesloten deu-
ren (meestal door volgelingen, gewezen volgelingen of hun familieleden)', blz. 
318 e.v. De tekst is doorlopend en schrijft de inhoud niet toe aan een welbepaal-
de getuige of bron, behoudens waar het over het fortuin van de stichter gaat (zie 
verder) en waar in de voorlaatste alinea gemeld wordt dat een getuige er de aan-
dacht wenst op te vestigen dat de kerk ervoor gekozen heeft zich in de nabijheid 
van grote internationale havens, zoals Rotterdam of Antwerpen, te vestigen. Dit 
wordt, in dezelfde paragraaf gevolgd door de bedenking dat de activiteiten in 
België een dekmantel zouden kunnen zijn voor illegale praktijken. In de volgen-
de (slot)alinea wordt gesteld dat de aanwezigheid van de kerkgemeenschap in 
Luxemburg erop zou kunnen wijzen dat de organisatie zich ook inlaat met prak-
tijken die verband houden met het witwassen van het geld.

De beschrijving van de kerkgemeenschap vangt aan met een aantal gegevens 
omtrent de oprichting en het vermoeden ('zou')  dat ze is voorgekomen uit de 
pinksterbeweging. Bijna onmiddellijk daarop volgt de zin: 'Het blijkt evenwel te 
gaan  om een  authentieke  misdaadorganisatie,  die  alleen  verrijking  nastreeft'. 
Vervolgens wordt gewezen op de vestigingplaats van de kerk in België (Antwer-
pen) en de huurprijs van de lokalen. Er wordt een adres in Brussel opgegeven en 
er wordt vermeld dat de organisatie officieel in Luxemburg is gevestigd. De kerk 
heeft in België volgens het verslag slechts een 20-tal leden, meestal zwarte vrou-
wen uit Portugees sprekende landen.

De tekst bevat een beschrijving van geldinzamelingen bij de leden, tegen be-
lofte van de vervulling van wensen die echter nooit worden ingewilligd. Dit on-
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derdeel eindigt met de zin: 'In feite betreft het slechts een groots opgezette vorm 
van oplichting'. Elders in de tekst stelt men vast dat de leiders van de beweging 
beweren aids te kunnen genezen, en dat zij vooral werven bij volkse en behoefti-
ge mensen.

Volgens bepaalde bronnen, zo meldt het verslag, zou de stichter in 20 jaar tijd 
een fortuin van zowat 100 miljoen dollar hebben opgebouwd en leiden de kerk-
leiders een luxeleven. Beschreven wordt dat de kerk ook 2.000 tempels bezit, 22 
radiostations en 16 televisiestations. 'Eén daarvan zou aangekocht zijn met het 
geld van de Colombiaanse maffia'. Het internationale karakter van de organisatie 
wordt beklemtoond.

Tussen deze gegevens door wordt er geopperd dat er zich in de organisatie 
(ook) tal van seksschandalen zouden voltrokken hebben, dat de leiders zouden 
betrokken zijn bij drugs- en wapenhandel via Paraguay en Portugal en dat in 
Frankrijk klacht werd ingediend ingevolge de zelfmoord van een jongere die on-
der belofte werk te vinden vruchteloos een bedrag van 40.000 BEF had geschon-
ken.

Toetsing
De statements: 'Het blijkt evenwel te gaan om een authentieke misdaadorgani-

satie, die alleen verrijking nastreeft' en 'In feite betreft het slechts een groots op-
gezette  vorm van oplichting'  zijn  affirmatief  en zonder voorbehoud geformu-
leerd. Ze worden omringd door een aantal ondersteunende feiten en vaststellin-
gen die eveneens zonder enige reserve worden geformuleerd (zoals de verwij-
zing naar het fortuin van de leiders en de bezittingen van de organisatie). Een 
reeks  associaties  worden  voorafgegaan door  de  woorden  'zou'  of  'zouden'  en 
sommige daarvan hebben een bepaald zwaarwichtige inhoud of connotatie: maf-
fia, witwassen van (zwart) geld, dekmantel voor illegale praktijken en bendevor-
ming.'

Zoals elke uitspraak, tekst of publicatie, dient bij de toetsing van wat uitge-
drukt is rekening gehouden te worden met de volledige context die verondersteld 
mag worden gekend te zijn door de normaal aandachtige lezer. Deze lezer moet 
een normaal kritische houding aannemen tegenover dat wat hem wordt aangebo-
den. Dit gebeurt vooreerst door de identificatie van de auteur en verder o.m. door 
de situering en de evaluatie van de bron of de bronnen, het in acht nemen van het 
voorgenomen doel van het geschrift, en de uitgedrukte werkwijze van onderzoek 
of studie.

Te dezen gaat van de auteur van het geschrift een specifiek gezag uit: het is 
een parlementaire  onderzoekscommissie  die  bekleed is  met  de onderzoeksbe-
voegdheden zoals een onderzoeksrechter. Het verslag van de commissie vangt 
aan met de verwijzing naar een aantal aan zichzelf gestelde eisen: 'objectiviteit, 
waarheid, doorzichtigheid, pluralisme, overstijging van achterhaalde scheidings-
lijnen, verantwoordelijkheidszin'. De zin voor objectiviteit wordt bijzonder be-
klemtoond: 'Wellicht hebben de conclusies van de commissie des te meer ge-
wicht daar zij de vrucht van objectief werk zijn'. Het doel, of de doelgroep, van 
de publicatie overtreft - volgens eigen aangeven - het parlementair debat en de 
parlementaire besluitvorming: de commissie wil haar bevindingen tezelfdertijd 
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ook "aan breed maatschappelijk debat onderwerpen" met het oog op 'het bestrij-
den van het misbruik door bepaalde personen of verenigingen'.

Vanuit dit gezag, de zichzelf toegeschreven objectiviteit  en de rechtstreekse 
doelstelling het publiek voor te lichten dient het stuk afgewogen te worden. De 
inhoud is bijzonder zwaarwichtig: de organisatie (leiders, leden...) worden zware 
misdrijven toegeschreven, in twee gevallen zonder enige reserve, en in andere 
gevallen wordt deze reserve bijzonder zwak uitgedrukt en insinueert men dat er 
zich bijzonder laakbare feiten op allerlei terreinen (misdaad, zeden, onredelijke 
verrijking, uitbuiting) voordoen. Omtrent de bronnen van de weergegeven infor-
matie en beweringen blijkt de tekst en ook de context bijzonder vaag. Feiten die 
een zekere waarschijnlijkheid hebben en loutere beweringen worden in het stuk 
niet, of nauwelijks, van elkaar onderscheiden.

De tekst verdicht tevens de informatie en de beweringen omtrent de verwante 
religieuze organisatie(s) in het buitenland en deze in België, hoewel deze laatste 
marginaal genoemd wordt, met slechts een ... twintigtal leden.

Er kan, in de regel, geen bezwaar tegen bestaan dat in een dergelijke publicatie 
verwezen wordt naar anonieme getuigen. In zijn verdediging argumenteert  de 
Belgische Staat echter dat de tekst slechts de weergave is van de beweringen van 
de getuigen en dat 'deze informatie gewoon werd gebundeld', zonder dat de com-
missie zich over het waarheidsgehalte heeft uitgesproken (zie de besluiten van de 
Belgische Staat dd. 8 november 2001). De concrete redactie van dit onderdeel 
van het verslag laat echter niet toe te besluiten dat dit stuk aldus moet, of zelfs 
kan gelezen worden. Van enige afstandelijkheid van de bronnen en hun bewerin-
gen geeft de tekst geenszins blijk.

Bij de normaal aandachtige en normaal kritische lezer van dit onderdeel van 
het verslag wordt daarentegen de verwachting gewekt dat de weergegeven infor-
matie steunt op gecontroleerde bronnen en dat die informatie een groot waar-
heidsgehalte, minstens een ernstige waarschijnlijkheidsgraad, heeft. De titel van 
het hoofdstuk waarin de tekst werd opgenomen 'Informatie uit de hoorzittingen 
met gesloten deuren' spreekt deze verwachting geenszins tegen.

Het volstaat ook niet er in de inleiding van het verslag op te wijzen dat het 
nooit de bedoeling is geweest een heksenjacht op gang te brengen temeer er in 
diezelfde inleiding wordt gewezen op kwaliteiten zoals grondigheid en objectivi-
teit.

De commissie was bijzonder onvoorzichtig en onkies om de beweringen van 
enkele anonieme getuigen op deze wijze te verwerken in een redactioneel stuk 
dat de kerkgemeenschap o.a. misdadigheid en normloosheid toeschrijft. Daarbij 
kon de commissie met zekerheid beseffen dat deze beschrijving schadelijk kon 
zijn voor de organisatie. Deze fout wordt niet verschoond door de omstandigheid 
dat de vereniging niet inging op een uitnodiging om gehoord te worden; dit be-
lette de commissie niet om de gewone voorzichtigheid in acht te nemen bij het 
opstellen van het openbaar verslag.

De synoptische tabel (boekdeel II, blz. 227) wordt ingeleid door de waarschu-
wing dat de opsomming geen standpunt, noch waardeoordeel inhoudt, en dat de 
commissie er niet van uitgaat dat een beweging die op de lijst voorkomen een 
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sekte is, of dat ze gevaarlijk is. Behoudens het land van de herkomst, het jaar van 
de oprichting en de stichter bevat de tabel enkel de vermelding dat de kerkge-
meenschap een afscheuring is van de pinksterbeweging. Dit onderdeel van het 
verslag geeft geen aanleiding tot het vaststellen van een fout of een gebrek aan 
voorzorg" (blz. 11-16 en 18-22 van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en rechtbanken 

kennis nemen van alle vorderingen, behalve deze welke de wet aan hun rechts-
macht onttrekt.

Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide Kamers 
kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van 
een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.

Deze bepaling, die de regel van de parlementaire onverantwoordelijkheid tot 
uitdrukking brengt, omvat twee onderscheiden beginselen die beide essentieel 
zijn voor de goede werking van het parlement.

Enerzijds waarborgt artikel 58 van de Grondwet de vrijheid van meningsuiting 
van de leden van de Kamers. Deze vrijheid van meningsuiting van de leden van 
de Kamers, die eveneens vervat ligt in artikel 10 E.V.R.M., dient noodzakelijker-
wijze absoluut te zijn. Zij is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de goe-
de werking van het parlement en derhalve voor de democratie. De vrije menings-
uiting over zaken van publiek belang moet zonder enige terughoudendheid mo-
gelijk zijn in het parlement. Zonder deze absolute vrijheid van meningsuiting kan 
de democratie niet naar behoren functioneren. Deze regel werd dan ook niet in-
gevoerd ter bescherming van de belangen van de vertegenwoordigers zelf, maar 
wel ter bescherming van het algemeen belang.

Deze regel van de absolute vrijheid van meningsuiting in het kader van het 
parlementaire debat houdt dan ook in dat de leden van de Kamers, bij het uitoe-
fenen van hun functie, niet aan de zorgvuldigheidsplicht, zoals vervat in de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, onderworpen zijn. Een mening 
geuit in het kader van een parlementair debat kan dan ook onmogelijk foutief 
zijn in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Dit 
blijkt uit de tekst zelf van artikel 58 van de Grondwet op grond waarvan geen lid 
van een van beide Kamers aan een onderzoek kan worden onderworpen naar 
aanleiding van een mening uitgebracht in de uitoefening van zijn functie:  op 
grond van deze bepaling kunnen de meningen geuit in het kader van de parle-
mentaire activiteit niet aan enig onderzoek worden onderworpen.

Anderzijds houdt artikel 58 van de Grondwet in dat de parlementaire debatten 
niet onderworpen kunnen worden aan enige controle van de rechterlijke macht. 
In die zin is artikel 58 van de Grondwet de weerslag van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding der machten op grond waarvan elk van de organen van 
de Staat bekleed is met een bepaalde functie in de uitoefening van de staatsmacht 
en dit orgaan deze functie met uitsluiting van de andere organen mag uitoefenen. 
Volgens dit beginsel en artikel 58 van de Grondwet kan de rechterlijke macht 
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dan ook in principe niet oordelen over de regelmatigheid en rechtmatigheid van 
de wijze van optreden van de wetgevende macht en meer bepaald van de debat-
ten die in de wetgevende kamers gevoerd worden. De parlementaire debatten 
kunnen dan ook op generlei wijze onderworpen worden aan de controle van de 
rechterlijke macht en de grondslag vormen van enige rechtsvordering.

Deze regel strekt ertoe bovenvermelde absolute vrijheid van meningsuiting te 
waarborgen en is dan ook, zoals deze absolute vrijheid van meningsuiting zelf, 
essentieel voor de goede werking van het parlement en van de democratie.

De parlementaire onverantwoordelijkheid vervat in artikel 58 van de Grondwet 
heeft niet enkel betrekking op mondelinge verklaringen in het parlement, maar 
tevens op alle geschriften in het raam van de parlementaire werkzaamheden.

Verder  heeft  deze  parlementaire  onverantwoordelijkheid  betrekking  op  alle 
werkzaamheden van het parlement.

Artikel 56 van de Grondwet bepaalt dat elke Kamer het recht van onderzoek 
heeft. Dit onderzoeksrecht werd nader uitgewerkt in de artikelen 1 tot 13 van de 
wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair on-
derzoek maakt de commissie van haar werkzaamheden een verslag, dat openbaar 
is. Zij vermeldt haar conclusies en formuleert, in voorkomend geval, opmerkin-
gen over de verantwoordelijkheden die door het onderzoek aan het licht zijn ge-
bracht, en voorstellen over een wijziging van de wetgeving.

Uit deze bepaling blijkt dat het verslag van de parlementaire onderzoekscom-
missie de loutere weergave is van de werkzaamheden en van de conclusies van 
de commissie.

De werkzaamheden die in het kader van het parlementair onderzoek plaatsvin-
den, behoren tot de essentie van de taken van de wetgevende kamers en genieten 
dan ook eveneens de bescherming van artikel  58 van de Grondwet. Derhalve 
kunnen de meningen die geuit zijn in het kader van een parlement onderzoek, 
evenals de schriftelijke weerslag hiervan in het verslag, onmogelijk foutief zijn 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Verder mo-
gen noch de debatten die gevoerd werden in het kader van een parlementair on-
derzoek, noch het verslag dat hiervan de weergave is, aan enige rechterlijke con-
trole onderworpen worden.

Terzake onderwerpen de appelrechters het onderzoek dat gevoerd werd in de 
parlementaire onderzoekscommissie en de conclusies van de onderzoekscommis-
sie aan de zorgvuldigheidstest vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek. De appelrechters beslissen dat niet blijkt dat het onderzoek zelf, 
zoals het werd gevoerd, op foutieve wijze de belangen van de verweerders heeft 
geschonden, doch dat de openbare rapportage niet voldoet aan de criteria van 
zorgvuldigheid.

De appelrechters overwegen dat van de parlementaire onderzoekscommissie 
een zeker gezag uitgaat, dat het verslag zichzelf objectiviteit toeschrijft en dat het 
tot doel heeft het publiek voor te lichten. De appelrechters verwijten de parle-
mentaire onderzoekscommissie aan eerste verweerster zware misdrijven toe te 
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schrijven, in twee gevallen zonder reserve, zonder de bronnen van deze bewerin-
gen nader te omschrijven en zonder enige afstand te nemen van deze bronnen, 
zodat de verwachting wordt gewekt dat de informatie een ernstige waarschijn-
lijkheidsgraad heeft. De appelrechters overwegen nog dat de commissie bijzon-
der onvoorzichtig was om de beweringen van enkele anonieme getuigen op deze 
wijze te verwerken in het verslag.

Daar het verslag slechts de weergave is van de werkzaamheden en de conclu-
sies van de parlementaire onderzoekscommissie, beoordelen en bekritiseren de 
appelrechters, door te beslissen dat de commissie een fout heeft begaan door in 
het verslag aan de eerste verweerster zware misdrijven toe te schrijven zonder de 
bronnen van deze beweringen nader te omschrijven en zonder enige afstand te 
nemen van deze bronnen, de conclusies zelf van de parlementaire onderzoeks-
commissie en bekritiseren zij aldus een mening die in het kader van de parlemen-
taire werkzaamheden werd uitgebracht.

Door aldus te beslissen dat de mening die werd uitgebracht in voormelde par-
lementaire onderzoekscommissie foutief is, schenden de appelrechters de artike-
len 56 en 58 van de Grondwet, 10 E.V.R.M., 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek.

Door zich verder op bovenvermelde wijze rechtstreeks in de activiteit van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers te mengen, daarop controle uit te oefenen 
en daarover een oordeel uit te spreken, schenden zij de artikelen 56 en 58 van de 
Grondwet, de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten. Aan 
deze vaststelling wordt  geen afbreuk gedaan door het  feit  dat  niet  een parle-
mentslid, maar de Belgische Staat wordt veroordeeld.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat zij rechtsmacht hebben 
om over de vordering uitspraak te doen en door deze vordering ontvankelijk en 
gegrond  te  verklaren,  alle  in  het  middel  genoemde  bepalingen  en  algemeen 
rechtsbeginsel schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van 

de wetgevende macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in 
het algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die 
een fout van het Parlement aan een derde heeft veroorzaakt.

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting 
aan de hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet 
alle burgerlijke rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht.

Ter verwezenlijking van die bescherming heeft de grondwetgever geen reke-
ning gehouden met de hoedanigheid van de gedingvoerende partijen en evenmin 
met de aard van de handelingen waardoor een recht wordt geschonden, maar wel 
en uitsluitend met de aard van het recht waarover het geschil loopt.

Zoals de burgers is de Staat onderworpen aan rechtsregels, waaronder die wel-
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ke betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten die de 
subjectieve rechten en de wettige belangen van personen aantasten.

2. De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat 
de rechter, rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop 
het parlement het recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus 
op de wijze waarop de leden van de Kamers hun mening uitdrukken. 

3. Artikel 56 van de Grondwet bepaalt dat elke Kamer het recht van onderzoek 
heeft. De Grondwet beperkt dit recht van onderzoek niet.

4. Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide kamers 
kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van 
een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.

5. Die bepalingen sporen met de beperkingen die ook het EVRM, zoals het 
EHRM het uitlegt, stelt aan het recht de handelingen van het Parlement en zijn 
leden te toetsen.

De parlementaire immuniteit dient een legitiem doel: het beschermen van de 
vrije meningsuiting in het  parlement en de handhaving van de scheiding van 
machten tussen wetgever en rechter. Het is geen onevenredige inbreuk op het 
recht op toegang tot de rechter te beslissen dat de rechter niet mag oordelen of 
een meningsuiting van een parlementslid of van een parlementaire commissie 
foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat tot gevolg zou 
kunnen hebben.

6. Die vrijheid omvat niet enkel de mondelinge verklaringen van individuele 
parlementsleden, maar ook hun geschriften. Zij omvat voorts alle parlementaire 
werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, op-
gericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 
1880 op het parlementaire onderzoek.

7. Indien de burgers het recht zouden hebben een schadeclaim tegen de Staat 
in te leiden op grond van een beweerde onzorgvuldige meningsuitdrukking geuit 
in het raam van de parlementaire werkzaamheden, zou die vrijheid in strijd met 
de Grondwet beperkt worden. 

8. De appelrechters gaan ervan uit dat artikel 58 van de Grondwet niet uitsluit 
dat de Belgische Staat  aansprakelijk is  voor een schadeverwekkende foutieve 
meningsuiting in het raam van de werkzaamheden van een parlementaire onder-
zoekscommissie. Vervolgens toetsen de appelrechters het verslag van die onder-
zoekscommissie aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Zodoende beperken zij, in strijd met artikel 58 van de Grondwet, de vrijheid 
van meningsuiting die in dit artikel wordt gewaarborgd.

9. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre de appelrechters het hoger 

beroep ontvankelijk verklaren.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

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

1 juni 2006 – Voltallige zitting – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 307

1° KAMER - 2 juni 2006

1º DWANGSOM - VOORWAARDE - VEROORDELING - B.T.W. - BELASTINGTEGOED - 
TERUGBETALING - GERECHTELIJK BEVEL - AARD

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGTEGOED - 
TERUGBETALING - VEROORDELING - DWANGSOM - VOORWAARDE - GERECHTELIJK BEVEL - AARD

3º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - ARTIKEL 1, EERSTE LID, EENVORMIGE 
BENELUXWET BETREFFENDE DE DWANGSOM - BIJLAGE - VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN 
GELDSOM - BEGRIP

1º, 2º en 3º Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een  
veroordeling  tot  betaling  van een geldsom die  niet  met  een dwangsom gepaard kan 
gaan1. (Art. 1, eerste lid, Bijlage Eenvormige Beneluxwet; Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0076.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Bij zijn arrest van 2 september 2004 heeft het Hof een prejudicële vraag ge-

steld aan het Benelux-Gerechtshof.
Dat gerecht heeft ze beantwoord bij een arrest van 24 oktober 2005.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt 

is gesteld.

1 Benelux Hof, 24 okt. 2005, nr. A/2004 en concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ; Cass. 2 sept. 2004, A.R. 
C.03.0076.F, nr. 376.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  veroordeelt  eiser  “tot  terugbetaling  [aan  verweerder],  binnen  de 

maand volgend op de uitspraak van dit arrest, van de bedragen die ten laste van 
laatstgenoemde zijn ingehouden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 2000 en 
19 december 2000, zijnde een totaalbedrag van 341.512,86 euro, op straffe van 
een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”.

Grieven 
Krachtens artikel1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op vor-

dering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geld-
som,  dwangsom genaamd,  voor  het  geval  dat  aan  de  hoofdveroordeling  niet 
wordt  voldaan,  onverminderd  het  recht  op  schadevergoeding  indien  daartoe 
gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een 
veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen 
ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten.

Die bepaling zegt dat de dwangsom niet kan worden uitgesproken in geval van 
een van een veroordeling tot betaling van een geldsom.

Bijgevolg schendt het arrest de in het middel aangewezen wetsbepaling wan-
neer het de terugbetaling van de bedragen die ten laste van verweerder zijn inge-
houden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 2000 en 19 december 2000, zijnde 
een totaalbedrag van 341.512,86 euro, gepaard laat gaan met een dwangsom van 
10.000 euro per dag vertraging.

III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Luidens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan een dwangsom niet 

worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de BTW-ontvanger belastingkre-

dieten heeft ingehouden, wat geldt als bewarend beslag onder derden, dat de ei-
ser, na vonnissen waarbij de opheffing van die inhoudingen werd bevolen, de in-
gehouden gelden in kantonnement heeft gegeven en dat het hof van beroep, dat 
de verweerders vordering heeft aangenomen, bij het bestreden arrest, de eiser 
veroordeeld heeft tot terugbetaling aan verweerder van de “bedragen die ten laste 
van laatstgenoemde werden ingehouden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 
2000 en 19 december 2000, zijnde een totaal bedrag van 341.512, 86 euro, op 
straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”.

Het middel houdt staande dat laatstgenoemd bevel een veroordeling tot beta-
ling van een geldsom is in de zin van artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig is.

Op een prejudiciële vraag van het Hof heeft het Benelux-Gerechtshof, bij een 
arrest van 24 oktober 2005 beslist dat “artikel 1, lid 1, van de Bijlage van de 
Overeenkomst van 26 november 1973 houdende Eenvormige Wet betreffende de 
dwangsom moet aldus worden uitgelegd dat onder de woorden ‘veroordeling tot 
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betaling van een geldsom’ mede begrepen is het bevel dat door het Hof van Be-
roep, dat uitspraak doet op het hoger beroep tegen een beslissing van de beslag-
rechter, aan de belastingadministratie wordt gegeven om aan de wederpartij een 
geldsom terug te betalen, die overeenkomt met een belastingtegoed van de belas-
ting over de toegevoegde waarde”.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht beslist een dwangsom te 
koppelen aan de veroordeling van de eiser om de ten laste van de verweerder in-
gehouden bedragen terug te betalen.

Het middel is gegrond.
(…)
Dictum
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het een dwangsom koppelt aan de 

veroordeling van de eiser om de ten laste van de verweerder ingehouden bedra-
gen terug te betalen.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
T'Kint, M. Baltus, Brussel en P. Willemart, Brussel.

Nr. 308

1° KAMER - 2 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR - KENNISGEVING - ADRES - ONTVANGST - VOORNAAM - REGELMATIGHEID

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de kennisgeving van de beslissing van de  
directeur  der  belastingen  aan  het  adres  dat  als  correspondentieadres  van  de 
belastingschuldige is vermeld en door hem niet is opgeheven, regelmatig is geschied  
wanneer zij is afgegeven aan de aldaar wondende persoon die als zijn lasthebber voor 
ontvangst tekent en wanneer op die kennisgeving de tweede voornaam voorkomt van de 
belastingschuldige die niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam 
bestaat die enige band heeft met dat adres. (Artt. 375 en 379, W.I.B. 1992)

(D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
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Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 375, derde lid, 379 en 340 van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen (zoals ze van toepassing waren voor het litigieuze aanslagjaar);
- de artikelen 1349 en 1533 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat de kennisgeving aan de eiser van de beslissing van de 

directeur d.d. 22 april 1997 regelmatig is geschied op 29 juli 1997, zulks op de 
volgende gronden:

"bij brief van 12 september 1994 heeft [de eiser] de administratie erop gewe-
zen dat hij opnieuw verhuisd was en dat zij de briefwisseling naar het volgende 
adres diende te sturen: r. d. F., C./N.;

gelet op het door [de eiser] bezorgde attest van verblijfplaats, is hij in werke-
lijkheid verhuisd van een adres in E.-s.-A., b. K. naar een ander adres in dezelfde 
gemeente, r. d. S.;

de administratie heeft nooit weet gehad van laatstgenoemd adres;
de door [de eiser] vermelde stukken N/3, 4, 7, 14, 21, 23, 26 en 27 hebben im-

mers betrekking op de b. K. terwijl de van het rijksregister afkomstige stukken 
66 en 78 enkel gewagen van een vertrek in 1993 naar het Groothertogdom en 
geen precies adres opgeven,

nadat de administratie eerst geprobeerd had de beslissing van de directeur te 
sturen aan de Parijse verblijfplaats van waaruit [de eiser] tijdens de bezwaarpro-
cedure post heeft verstuurd, had zij, gelet op onvoldoende duidelijkheid vanwege 
het rijksregister, geen andere keus dan opnieuw het adres in Namen te proberen 
dat als correspondentieadres was vermeld en door [de eiser] niet was opgeheven;

uit het onderzoek bij de Post blijkt dat de brief op 29 juli 1997 afgegeven werd 
aan iemand die voor ontvangst had getekend als lasthebber van [de eiser], name-
lijk de op dat adres wonende zus van zijn echtgenote; de administratie die dat on-
derzoek had ingesteld, aanvaardt niet dat [de eiser] niet op de hoogte was van die 
laatste zending, zoals [de eiser] in hoofdzaak in zijn conclusie aanvoert;

het feit dat de brief was geadresseerd aan R. de F. en niet aan M. de F. maakt 
daarom geenszins de gedane kennisgeving ongeldig, aangezien R. [eisers] twee-
de voornaam is die op zijn aangifte is vermeld en laatstgenoemde niet bewijst dat 
er een andere persoon met dezelfde voornaam bestaat die enige band heeft met 
dat adres; die kwestie werd uitdrukkelijk behandeld in de terechtzitting waarop 
werd gepleit;

aangezien die kennisgeving, waarin, blijkens het dossier,  de rechtsmiddelen 
werden vermeld, regelmatig was, deed zij, overeenkomstig de rechtspraak van 
het Arbitragehof,  de termijn van 40 dagen ingaan, zodat  het op 14 december 
1988 ter griffie neergelegde verzoekschrift vervallen verklaard moet worden".
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Grieven 
1. Eerste onderdeel
Aangezien de aangetekende brief die aan de heer R. de F. was geadresseerd en 

door mevrouw M. in ontvangst is genomen, is de kennisgeving niet aan de belas-
tingschuldige gedaan, zoals vereist door artikel 375 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 (zoals het van toepassing was voor het litigieuze aan-
slagjaar) en zijn, bijgevolg, de termijnen om fiscale rechtsmiddelen aan te wen-
den niet  beginnen te lopen aangezien er geen kennisgeving aan de belasting-
schuldige is gedaan.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 375 en 379 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 (zoals ze van toepassing waren voor het litigi-
euze aanslagjaar) schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 375, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

zoals het in deze zaak van toepassing is, bepaalt dat de kennisgeving van de be-
slissing van de directeur der belastingen aan de belastingschuldige bij ter post 
aangetekende brief geschiedt.

Luidens artikel 379 van dat Wetboek moeten het verzoekschrift en het origi-
neel van de betekening, op straffe van verval, binnen een termijn van veertig da-
gen, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing aan de belanghebbende, 
ter griffie van het Hof worden neergelegd.

Het arrest stelt vast "nadat de administratie eerst geprobeerd had de beslissing 
van de directeur te sturen aan de Parijse verblijfplaats van waaruit [de eiser] tij-
dens de bezwaarprocedure post heeft verstuurd, had zij, gelet op onvoldoende 
duidelijkheid vanwege het rijksregister, geen andere keus dan opnieuw het adres 
in Namen te proberen dat als correspondentieadres was vermeld en door [de ei-
ser] niet was opgeheven" en "dat uit het onderzoek bij de Post blijkt dat de brief 
op 29 juli 1997 afgegeven werd aan iemand die voor ontvangst had getekend als 
lasthebber van [de eiser], namelijk de op dat adres wonende zus van zijn echtge-
note".

Het oordeelt dat "het feit dat de brief was geadresseerd aan R. de F. en niet aan 
M. de F. daarom geenszins de gedane kennisgeving ongeldig maakt, aangezien 
R. [eisers] tweede voornaam is die op zijn aangifte is vermeld en laatstgenoemde 
niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam bestaat die enige 
band heeft met dat adres; die kwestie werd uitdrukkelijk behandeld in de terecht-
zitting waarop werd gepleit".

Op grond van die vaststellingen en overwegingen heeft het arrest naar recht 
kunnen beslissen dat de kennisgeving van de directeur van de belastingschuldige 
op regelmatige wijze is gedaan en de termijn had doen ingaan om de in voor-
noemd artikel bedoelde voorziening in te stellen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
R. Forestini, Brussel en T'Kint.

Nr. 309

1° KAMER - 2 juni 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 25 - TV-
UITZENDING - BEGRIP - TOEPASSELIJKHEID

2º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - TV-UITZENDING - KORT GEDING - VOORLOPIGE 
SCHORSING - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 19 - TV-
UITZENDING - KORT GEDING - VOORLOPIGE SCHORSING - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET BEPAALDE 
BEPERKINGEN - BEGRIP

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 10.2 - BEGRIP

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET BEPAALDE 
BEPERKINGEN - GEOORLOOFD KARAKTER - KORT GEDING - BEVOEGDHEID

7º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING - BEPERKINGEN - GRENZEN

1º Art. 25 Gw. vindt geen toepassing op tv-uitzendingen, aangezien ze geen vorm zijn van 
meningsuiting door middel van gedrukte geschriften1. (Art. 25, Gw. 1994)

2º en 3º De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort  
geding de uitzending van een tv-programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van  
meningsuiting niet2. (Art. 19, Gw. 1994)

4º en 5º De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet  
geschreven  regel  van  nationaal  recht,  zoals  die  door  de  rechtspraak  wordt  
geïnterpreteerd, mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is  
voor de betrokken personen3. (Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

6º en 7º Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
2 Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
3 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
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de bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn  
om subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg 
aan de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet4. (Art. 
10.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 144, Gw. 1994; Artt. 18, tweede lid, 584 en 
1039, Ger.W.)

(R.T.B.F. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0211.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 21 december 2001 en 22 

maart 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 22 en 25 van de Grondwet;
- de artikelen 8, 10 en 17 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;

- de artikelen 18, tweede lid, 19, tweede lid, 584 en 1039 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 21 december 2001 beslist dat de rechter in kort ge-

ding, in beginsel, een maatregel kan nemen waarbij het uitzenden van een televi-
sieprogramma wordt verboden, op verzoek van de verweerder, voorafgaandelijk 
aan elke uitzending ervan, wanneer dit zonder reden de eer, de goede naam en 
het privé-leven van verweerder kan aantasten, dat het communiqué waarin het li-
tigieuze programma wordt aangekondigd laat vermoeden dat zulks hier wel de-
gelijk het geval zou zijn, en alvorens verder uitspraak te doen, eiseres beveelt "de 
opname van het litigieuze programma" over te leggen "teneinde in concreto na te 
gaan of [verweerders] vrees ernstige en onherstelbare schade te lijden gegrond is, 
met dien verstande dat, in afwachting van een beslissing over de gegrondheid 
van het hoger beroep, de bestreden beschikking volledige uitwerking heeft". Die 
beslissing steunt op de onderstaande redenen:

"Grondslag
1. [Eiseres] voert vooreerst ten onrechte de schending door de eerste rechter 

aan van artikel 25 van de Grondwet luidens hetwelk de drukpers vrij is en de 
censuur nooit kan worden ingevoerd.

4 Ibid.
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Zoals de eerste rechter onderstreepte, geldt die bepaling slecht inzake geschre-
ven pers en is ze dus hier niet van toepassing (Cass., 9 december 1981,  A.C., 
1981-82, nr. 235). Wanneer de tekst van de Grondwet duidelijk is, dient hij niet 
te worden geïnterpreteerd.

2. Artikel 19 van de Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting op elk 
gebied en artikel  10 van het  Verdrag tot  bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid 
van meningsuiting en dat de uitoefening van die vrijheid kan worden onderwor-
pen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij 
de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in 
het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.

Evenmin als artikel 19 van de Grondwet, verbiedt artikel 10 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet 
elke beperking van de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, mits zij 
steun vindt in de wet (Cass., 29 juni 2000, J.L.M.B., 2000, 1589, noot F. Jongen; 
Cass., 14 mei 1987, A.C., 1987, nr. 538).

Op zich verbiedt artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden niet elke voorafgaande beperking van 
de verspreiding. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft trouwens 
herhaaldelijk bevestigd dat  de voorafgaande beperkingen en inzonderheid een 
door een Engelse rechtbank uitgesproken voorlopig bevel dat ertoe strekte de be-
langen van de eiser te vrijwaren in afwachting van de definitieve beslissing over 
de zaak zelf stroken met artikel 10 (arrest Sunday Times, 26 november 1991, Sé-
rie A, nr. 217; arrest Observer en Guardian, 26 november 1991, Série A, nr. 
216).

3. Voor de toepassing van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt onder de term 'wet' 
verstaan elke, al dan niet geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door de 
rechtspraak wordt geïnterpreteerd, mits die regel toegankelijk is voor de betrok-
ken personen en in nauwkeurige bewoordingen is gesteld (Cass., 29 juni 2000, 
vorenvermeld).

[Verweerder] vindt in het Belgische positieve recht een wet die het recht be-
schermt op de eerbiediging van het privé-leven en van de eer waarop hij zich be-
roept.

In artikel 22 van de Grondwet is immers het recht vastgelegd op de eerbiedi-
ging van het privé- en gezinsleven en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat 'eenieder 
recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling'.

Laatstgenoemde bepaling stelt een norm die, in de regel, voldoende nauwkeu-
rig en volledig is om directe werking te hebben, behalve in zoverre zij aan de 
Staat een verplichting oplegt om te handelen, hetgeen met deze zaak geen ver-
band houdt (Cass., 10 mei 1985, A.C., nr. 542 en Cass., 6 maart 1986, A.C., nr. 
433).

Er moet een evenwicht worden bereikt tussen de vrijheid van meningsuiting en 
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van drukpers en de eerbiediging van de overige door de wet beschermde indivi-
duele rechten en vrijheden (Brussel, 21 december 1995, J.T., 1996, 47).

Het evenwicht tussen de artikelen 8 en 10 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is trouwens uitdrukke-
lijk vastgelegd in artikel 17 van het Verdrag luidens hetwelk 'geen der bepalin-
gen [er]van mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een 
persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te 
verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn 
vermeld, te beperken'.

4. Volgens [eiseres] moet de wet, in de zin van artikel 10 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet al-
leen het  bestaan erkennen van een recht  op eerbiediging van het  privé-leven 
maar tevens voorzien in een regeling om zich te mengen in het recht op vrijheid 
van meningsuiting.

Krachtens artikel 144 van de Grondwet is de rechterlijke macht bevoegd om 
een onrechtmatige aantasting van een burgerlijk recht zowel te voorkomen als te 
herstellen.

De rechter die uitspraak doet in kort geding, zoals te dezen, put uit de artikelen 
584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om ten aanzien van 
de veroorzaker van een schending van de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden de voorlopige maatregelen te nemen die nodig zijn voor het behoud 
van subjectieve rechten mits ze ogenschijnlijk naar recht zijn verantwoord.

Al kan artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek op zich niet de wet vormen in 
de zin van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, aangezien het gaat om een algemene be-
voegdheidswet, vult het toch, m.b.t. de wijze waarop het recht wordt uitgeoe-
fend, de voornoemde grondbepalingen aan.

Het Gerechtelijk Wetboek bevat trouwens twee bepalingen die de bodemrech-
ter de mogelijkheid bieden de thans in kort geding gevorderde maatregelen te ne-
men: artikel 18, tweede lid, op grond waarvan kan worden opgetreden om de 
schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen, en, meer nog, artikel 19, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan de bodemrechter 
voorlopig en alvorens recht te doen de toestand van de partijen kan regelen.

Er zou de rechter in kort geding dus niet kunnen worden verweten dat hij eiser 
een gunstiger toestand heeft geboden dan die waarop hij voor de bodemrechter 
aanspraak zou kunnen maken.

Die bepalingen betreffende de rechtspleging zijn van toepassing in alle aange-
legenheden en dus ook wanneer de vrijheid van meningsuiting aan de orde is.

De voornoemde  grondwettelijke  en  wettelijke  bepalingen  worden  door  een 
meerderheid in de rechtspraak en inzonderheid door de Brusselse rechtbanken op 
vaststaande wijze uitgelegd, zodat ze voldoende nauwkeurig zijn om eenieder in 
staat te stellen, desnoods met bijstand van een goed geïnformeerde raadsman, de 
juridische gevolgen van zijn daden te voorzien. Ze staan bijgevolg niet in de weg 



Nr. 309 - 2.6.06 HOF VAN CASSATIE 1301 

aan de in artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden bedoelde beperkingen (vgl. Cass., 29 juni 
2000, A.C., 2000, nr. 420).

5. [Eiseres] voert vervolgens aan dat, ook al zou in onze nationale rechterlijke 
orde een wet bestaan die voorafgaande beperkingen op de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting toestaat, het hof [van beroep] zou moeten vaststellen 
dat het, op die wet gegronde, optreden van de rechter geen maatregel is die in 
een democratische samenleving nodig is.

Wanneer wordt nagegaan of de litigieuze inmenging 'in een democratische sa-
menleving nodig is', moet worden onderzocht of zij overeenstemt met een 'dwin-
gende sociale noodzaak', of zij in verhouding staat tot het nagestreefde wettelijk 
doel en of de redenen die worden aangevoerd om haar te verantwoorden perti-
nent en toereikend zijn (arrest Hof Mensenrechten, Bergen Tidende/Noorwegen, 
2 mei 2000, overweging nr. 48).

Zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens erop gewezen heeft in 
het voornoemde arrest, speelt de pers een belangrijke rol in een democratische 
samenleving: hoewel zij bepaalde grenzen niet mag overschrijden, met name be-
treffende de goede naam en de rechten van anderen, en de noodzaak om de ver-
spreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, moet zij evenwel, met 
inachtneming van haar plichten en verantwoordelijkheden, informatie en ideeën 
over alle kwesties van algemeen belang meedelen. De pers moet haar onontbeer-
lijke  rol  van  'waakhond'  kunnen  spelen  door  informatie  te  verstrekken  over 
kwesties die een ernstig algemeen belang vertonen (voornoemd arrest, overwe-
ging nr. 49). Er kan worden aangenomen dat de kwestie van medische risico's en 
meer in het algemeen van communicatie en informatie aan patiënten waarover 
het litigieuze programma het  wil hebben een gewettigd algemeen belang ver-
toont.

Maar de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, zoals zij is vastgelegd 
in artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden omvat plichten en verantwoordelijkheden die ook voor 
de pers gelden. Die plichten en verantwoordelijkheden kunnen van belang zijn 
wanneer, zoals hier, het gevaar bestaat dat de goede naam van privé-personen en 
de rechten van anderen worden aangetast.

Wegens die plichten en verantwoordelijkenheden wordt de waarborg die arti-
kel 10 aan journalisten biedt m.b.t. programma's over kwesties van algemeen be-
lang,  afhankelijk  gemaakt  van  de  voorwaarde  dat  de  betrokkenen  te  goeder 
trouw handelen, zodat juiste en geloofwaardige informatie wordt verstrekt met 
inachtneming van de journalistieke deontologie (voornoemd arrest, overweging 
nr. 53). De journalist die deze voorwaarden niet in acht neemt, zou een fout be-
gaan.

In zoverre die preventieve beperkingen van de vrijheid van meningsuiting gro-
te gevaren vertonen, zal het optreden van de rechter in kort geding slechts zijn 
democratische legitimiteit vinden als het zich beperkt tot flagrante gevallen van 
aantasting van de rechten van anderen.

Dat is ook hier het geval aangezien de gevorderde maatregel een maatregel is 
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die vooruitloopt op de maatregel die de bodemrechter zou kunnen uitspreken, 
hetgeen een evident recht van de eisende partij impliceert.

6. [Eiseres] heeft de geschreven pers een communiqué bezorgd waarin zij het 
litigieuze programma voorstelt en het volgende vermeldt: 

"De kliniek van Jolimont (...) werd geconfronteerd met een resem klachten die 
alle  tegen een en dezelfde arts  waren gericht:  ontoereikende of  onaangepaste 
operaties, geen reactie bij een ernstige infectie, verdwijning van operatieversla-
gen ... de aantijgingen en de dossiers stapelen zich op (...).

Niettemin zijn de klachten duidelijk en het kost de bewuste arts heel wat moei-
te om op alle beschuldigingen te reageren".

Uit  die  bewoordingen  kan  worden  opgemaakt  dat  het  programma  veeleer 
tracht [verweerders] professionele kwaliteiten in twijfel te trekken dan het lijden 
van de patiënten te tonen of de kijkers te informeren over hun rechten in het ge-
val van een medische fout.

Voorts gewaagt de tekst van het bestaan van tal van 'klachten' en 'beschuldi-
gingen' tegen [verweerder], die daarin bovendien worden voorgesteld als duide-
lijk en ernstig.

Uit de conclusie van [eiseres] blijkt echter dat, tijdens het maken van het pro-
gramma, slechts zeven patiënten of families een klacht hebben geuit, dat er één 
klacht werd ingediend bij een onderzoeksrechter en dat één patiënte een burger-
lijke rechtsvordering heeft ingesteld.

Bovendien wordt er geen enkel bewijs geleverd van de burgerlijkepartijstelling 
en de dagvaarding voor de burgerlijke rechter werd na de voltooiing van het pro-
gramma ingesteld, in strijd met hetgeen [eiseres] verklaart.

De wijze waarop [eiseres] het litigieuze programma aankondigt en voorstelt, 
vormt bijgevolg een ernstige aanwijzing dat de uitzending ervan, zonder enige 
reden, de eer, de goede naam en het privé-leven van [verweerder] zou kunnen 
aantasten door aan het publiek onjuiste, ongecontroleerde en niet-objectieve in-
formatie te verstrekken.

Terecht wijst [verweerder] er trouwens op dat hij zich niet echt kan verdedigen 
tegen de eventuele beschuldigingen die tijdens de uitzending tegen hem zouden 
worden geuit. Door de journalisten werd weliswaar naar zijn standpunt gevraagd, 
maar door zijn beroepsgeheim mag hij als arts geheimen die hem zijn toever-
trouwd niet bekendmaken (artikel 458 van het Strafwetboek).

Artikel 56 van de code van medische plichtenleer, opgemaakt door de nationa-
le raad van de Orde der geneesheren met toepassing van artikel 15 van het ko-
ninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren, luidt als volgt:'Het 
beroepsgeheim van de geneesheer omvat zowel al wat de patiënt hem heeft ge-
zegd of toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of heeft ontdekt ten gevolge 
van onderzoekingen of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen'. Arti-
kel 57 van die code voegt eraan toe: 'het beroepsgeheim omvat alles wat de ge-
neesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen 
tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep'.

Bijgevolg kan worden aangenomen dat het kennelijk onmogelijk is of uiterst 
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moeilijk om beschuldigingen te weerleggen die, volgens de door [eiseres] over-
gelegde tekst, betrekking hebben op 'ontoereikende of onaangepaste operaties' of 
het ontbreken van 'een reactie bij een ernstige infectie' zonder medische gehei-
men kenbaar te maken over de bewuste patiënten. Tegen klachten met een wel-
omschreven voorwerp lijkt een in algemene bewoordingen gesteld verweer trou-
wens heel zwak en zou het ontoereikend zijn om [verweerders] professionele 
goede naam te vrijwaren.

In Belgisch recht is de vraag of de instemming van de patiënt de geneesheer 
ontslaat van zijn verplichting tot geheimhouding omstreden (H. Nys, Geneeskun-
de,  A.P.R., nrs. 952 e.v.) zodat [verweerder] geen enkele garantie heeft dat hij 
zich  zal  kunnen  uitspreken  over  bepaalde  dossiers  van  zijn  patiënten  zonder 
sancties te riskeren.

Het bestaan van het beroepsgeheim impliceert niet dat de pers het nooit zou 
mogen hebben over het bestaan van medische fouten of over klachten betreffen-
de medische fouten. Het is immers voldoende, ofwel de naam van de betrokken 
arts niet te noemen, ofwel te wachten om de feiten aan het licht te brengen tot de 
gegrondheid ervan door het bevoegde gerecht bewezen is.

7. De tekst met de samenvatting van het omstreden programma kan echter op 
zich, evenmin als het feit dat [eiseres] in de huidige stand van het debat geen op-
name van het programma overlegt, niet het duidelijke bewijs leveren dat het pro-
gramma zelf niet zou voldoen aan de door het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in zijn arrest Bergen Tídende gestelde voorwaarden, en dus dat de 
uitzending van het programma [verweerder] de ernstige en onherstelbare schade 
zou kunnen berokkenen die hij wil vermijden door het verkrijgen en het handha-
ven van de bij voorraad gevorderde maatregelen.

Hoewel voornoemde tekst wel degelijk een ernstige aanwijzing vormt dat [ei-
seres] de rechten heeft miskend die [verweerder] voorlopig wil laten vrijwaren, 
sluit in dit stadium niets uit dat de verklaringen in dat programma, zowel qua 
toon als inhoud, verschillen van die in de voornoemde tekst.

Men dient zich daarvan te vergewissen door [eiseres] te bevelen dat zij de op-
name van het litigieuze programma overlegt, teneinde in concreto na te gaan of 
[verweerders] vrees ernstige en onherstelbare schade te lijden gegrond is, met 
dien verstande dat, in afwachting van een beslissing over de gegrondheid van het 
hoger beroep, de bestreden beschikking volledige uitwerking heeft".

Grieven
Het middel van eiseres afgeleid uit artikel 25, eerste lid, eerste zin, van de 

Grondwet, luidens welke " de drukpers vrij is en de censuur nooit kan worden in-
gevoerd" wordt door het bestreden arrest van 21 december 2001 verworpen op 
grond dat "die bepaling slechts geldt inzake geschreven pers en dus hier niet van 
toepassing is. [...] Wanneer de tekst van de Grondwet duidelijk is, dient hij niet 
te worden geïnterpreteerd".

Het is onjuist te beweren dat een wettekst die duidelijk is niet mag worden ge-
ïnterpreteerd, al was het maar aan de hand van de parlementaire voorbereiding of 
de algemene opzet van die tekst.



1304 HOF VAN CASSATIE 2.6.06 - Nr. 309 

De beperkende interpretatie van artikel 25, §1, eerste zin, van de Grondwet, 
die door het bestreden arrest in aanmerking wordt genomen en steunt op uw ar-
rest van 9 december 1981 (A.C., 1981-82, nr. 235), is aldus gegrond op de ver-
melding, in de volgende zin, dat geen borgstelling kan worden geëist "van de 
schrijvers, uitgevers of drukkers" en op het gebruik van de term "drukpers".

Uit  de besprekingen in het, toentertijd grondwetgevende, nationaal Congres 
van België volgt  echter  zonder enige twijfel  dat  het  de pers "de ruimste" en 
"meest uitgebreide vrijheid" wilde geven aan de hand van "de meest volledige 
bepaling" teneinde "de uiting van de gedachten in velerlei vormen" te bescher-
men tegen iedere preventieve maatregel. Het grondwetgevende nationaal Con-
gres wilde de waarborg ingesteld door het huidige artikel 25, eerste lid, eerste 
zin, van de Grondwet, namelijk het censuurverbod, niet beperken tot één soort 
pers, met uitsluiting van andere, toen onbekende. Teneinde een bijzondere waar-
borg te bieden, heeft het slechts rekening gehouden met het toen enig bekende 
massacommunicatiemiddel, namelijk de drukpers, door een einde te maken aan 
de praktijk van de borgstelling van bedragen als dekking van eventuele veroorde-
lingen wegens persmisdrijven en die werd geëist van de schrijvers, uitgevers of 
drukkers. Precies daarom vermeldt die bepaling dat er van die "schrijvers, uitge-
vers of drukkers" geen borgstelling kan worden geëist.

Het staat eveneens vast dat de Grondwetgever de vrijheid om zijn meningen 
via een medium te uiten, heeft willen waarborgen zodat het democratische debat 
en het toezicht van de publieke opinie op de werking van instellingen kunnen 
spelen. Wanneer men heden ten dage, nu de radio en televisie een veel ruimer 
publiek bereiken dan de geschreven pers, die nog slechts een beperkte impact 
heeft, de eerstgenoemde media uit het toepassingsgebied van artikel 25, eerste 
lid, van de Grondwet uitsluit, dan holt men die bepaling uit zodat zij haar wezen-
lijk bestanddeel verliest dat erin bestaat de vrije verspreiding van ideeën te be-
schermen en niet het instrument daartoe.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat artikel 25, eerste lid, van de Grondwet 
niet van toepassing is op tv-uitzendingen, schendt die bepaling.

2. Tweede onderdeel 
Ook al moet worden geoordeeld dat artikel 25, eerste lid, eerste zin, van de 

Grondwet slechts geldt voor de geschreven pers met uitsluiting van de audiovisu-
ele pers, toch waarborgt artikel 19 van de Grondwet op zich "de vrijheid om op 
elk gebied zijn mening te uiten (...), behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrij(heid) word(t) gepleegd".

Krachtens die bepaling kunnen op de meningsuiting, ongeacht hoe ze gebeurt, 
met woord, beeld of klank, ongeacht de drager ervan, papier, magneetbanden, 
films of platen, geen andere beperkingen worden gelegd dan de voornoemde be-
straffing  van de misbruiken die  ter  gelegenheid van  het  gebruikmaken ervan 
worden  gepleegd,  met  inbegrip  van  de  aantasting  van  andermans  eer,  goede 
naam of privé-leven.

Hieruit volgt dat, ook al is de vrijheid van meningsuiting inderdaad niet abso-
luut, zij niet onderworpen kan worden aan voorafgaande verboden maar enkel 
aan bestraffingsmaatregelen; de mening moet op zijn minst, luidens artikel 19 
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van de Grondwet, de "gelegenheid" gehad hebben geuit te worden.
Aldus, in tegenstelling tot artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat niet verbiedt dat de uitoe-
fening van de vrijheid van meningsuiting wordt onderworpen aan formaliteiten 
en voorwaarden of beperkingen, ook al zijn deze preventief, staat artikel 19 van 
de Grondwet de overheid geenszins toe de vrijheid om op elk gebied zijn mening 
te uiten te onderwerpen aan een voorafgaande controle van de meningen en staat 
het dus geen voorafgaand verbod toe op het uitzenden van een tv-programma, 
maar staat het enkel toe dat de maatregelen worden genomen die voortvloeien uit 
de verantwoordelijkheid van degene die van die vrijheid gebruik maakt.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat artikel 19 van de Grondwet de rechter in 
kort geding, op grond van de 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, of de 
bodemrechter, op grond van de artikelen 18, tweede lid, en 19, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de mogelijkheid biedt om bij voorraad maatregelen te-
gen de vrijheid van meningsuiting te treffen, zoals het verbod om een program-
ma uit te zenden, teneinde rechten van derden te vrijwaren, schendt artikel 19 
van de Grondwet.

3. Derde onderdeel
Artikel 10, §1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid van 
meningsuiting zonder inmenging van overheidswege. Op grond van paragraaf 2 
van dat artikel kan de uitoefening van die vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven worden onderwor-
pen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, wanneer 
ze "bij de wet worden voorzien" en "in een democratische samenleving nodig 
zijn in het belang van 's land veiligheid, de bescherming van de openbare orde en 
het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om 
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag 
en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen".

De "wet" in de zin van die bepalingen, waarbij formaliteiten, voorwaarden, be-
perkingen of sancties op de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting kun-
nen worden opgelegd, moet beantwoorden aan de criteria  die  zijn vastgelegd 
door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zo moet zij 1°) voldoend 
duidelijk zijn gesteld zodat eenieder zijn gedrag erop kan afstemmen, 2°) duide-
lijk en voorzienbaar zijn: zij mag niet in vage bewoordingen zijn gesteld en moet 
met een redelijke [preciserings]graad de gevolgen omschrijven die voorvloeien 
uit een welbepaalde handeling, 3°) toegankelijk zijn en de individuen in staat 
stellen om in de omstandigheden van de zaak over voldoende inlichtingen te be-
schikken over de rechtsregels die in een welbepaald geval van toepassing zijn, 
4°) ten einde de individuen te beschermen, met voldoende helderheid de omvang 
en de modaliteiten omschrijven van de beoordelingsbevoegdheid van de over-
heid die haar hoort te interpreteren en de maatregelen te nemen die de vrijheid 
van meningsuiting beperken.

Noch de artikelen 18, tweede lid, betreffende het algemeen belang om op te 
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treden, noch 19, tweede lid, 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, betref-
fende de algemene bevoegdheid van de bodemrechter of van de rechter in kort 
geding om bij voorraad te beslissen, zijn bepalingen die voorwaarden voor of be-
perkingen van de vrijheid van meningsuiting bevatten. Ze bevatten geen enkele 
verduidelijking over de toegestane beperkingen, hun doel, hun duur, hun draag-
wijdte en de controle erop en ze bieden niet de minimale beschermingsgraad die 
vereist is door de voorrang van het recht in een democratische samenleving, die 
uitdrukkelijk is opgelegd bij artikel 10, §2, van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het onderling verband tussen het bepaalde in artikel 8 van voornoemd verdrag 
en artikel 22 van de Grondwet, waarin het beginsel van het respect van het privé-
leven zijn vastgelegd, kan die verduidelijking niet bieden.

Artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele  vrijheden  kan immers  niet  worden  beschouwd als  de "wet"  op 
grond waarvan de vrijheid van meningsuiting kan worden beperkt in de zin van 
artikel 10, §2, aangezien laatstgenoemde bepaling uitdrukkelijk stelt dat de be-
scherming van het privé-leven een gewettigd doel kan zijn dat door de wet die in 
een dergelijke maatregel voorziet kan worden nagestreefd, hetgeen impliceert dat 
de bekrachtiging van het recht op eerbiediging van het privé-leven dat vastgelegd 
is in artikel 8 van het Verdrag, in se, niet de in artikel 10, §2 bedoelde wet kan 
uitmaken.

Anderzijds verbiedt artikel 17 van dat Verdrag dat een van de bepalingen er-
van wordt uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht 
inhouden enige daad te verrichten die ertoe strekt "de rechten of vrijheden welke 
in dit Verdrag zijn vermeld (...) meer te beperken dan (daarin) voorzien". In arti-
kel 10 van het Verdrag is evenwel het beginsel vastgelegd van het recht op de 
vrijheid van meningsuiting, van opinie ervan inlichtingen of denkbeelden te ont-
vangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege; op grond van 
paragraaf 2 mag, bij wijze van uitzondering, de uitoefening van dat recht onder-
worpen worden, onder de voorwaarden en voor de doeleinden die erin zijn om-
schreven, aan formaliteiten, beperkingen of sancties. Er kan dus niet worden ge-
steld dat dezelfde internationale tekst tegelijk de norm bevat die bepaalt dat de 
beperking van de vrijheid van meningsuiting door de "wet" moet zijn voorge-
schreven teneinde af te wijken van het in artikel 10, §1 vastgelegde beginsel, en 
de "wet" die genoemde afwijking toestaat.

Tot slot beantwoordt artikel 8 van het Verdrag, waarin op algemene wijze het 
recht op eerbiediging van het privé-leven is vastgelegd, geenszins aan de criteria 
van de wet bedoeld in artikel 10, §2, aangezien het geenszins regelt hoe dat recht 
tussen de burgers tot stand moet worden gebracht.

Dat geldt ook voor artikel 22 van de Grondwet, dat in het eerste lid ervan het 
beginsel vastlegt dat eenieder recht heeft op de eerbiediging van zijn privé-leven, 
maar in zijn tweede lid uitdrukkelijk bepaalt dat "de wet, het decreet of de in arti-
kel 134 bedoelde regel de bescherming van dat recht waarborgen". Bij gebrek 
aan verdere precisering, maakt artikel 22, eerste lid, op zich geen bepaling uit die 
voorschrijft of toestaat dat overheden preventieve maatregelen tot beperking van 
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de vrijheid van meningsuiting nemen.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat de rechter in kort geding uit de artikelen 

584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid put om bij voorraad 
maatregelen die treffen die de bodemrechter zou kunnen treffen krachtens de ar-
tikelen 18, tweede lid, en 19, tweede lid, van dat wetboek, zijnde het verbod om 
een tv-programma uit te zenden wanneer het in de artikelen 22 van de Grondwet 
en 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden vastgelegde beginsel van de eerbiediging van het privé-leven, 
kennelijk geschonden is, schendt zowel die bepalingen, waarin die draagwijdte 
niet vervat is, als de artikelen 8, 10 en 17 van voornoemd Verdrag.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 maart 2002, nadat het hof van beroep het litigieuze program-

ma had bekeken, verklaart het hoger beroep van eiseres niet-gegrond, en beves-
tigt bijgevolg het door de eerste rechter bevolen verbod om dat programma uit te 
zenden, zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te 
zijn weergegeven.

Grieven
Hoewel artikel 10 van het  Verdrag tot  bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting 
waarborgt, zelfs niet betreffende de berichtgeving in de media over kwesties van 
belang, en hoewel de uitoefening van die vrijheid plichten en verantwoordelijk-
heden omvat die ook voor de pers gelden en van belang kunnen zijn wanneer het 
gevaar bestaat dat de goede naam van privé-personen wordt aangetast of ander-
mans rechten worden geschaad, is het enige, zelfs onbetwistbare belang van ver-
weerder om zijn eer en zijn professionele goede naam te beschermen niet vol-
doende om te primeren op het algemeen belang om voor de pers de vrijheid van 
informatieverstrekking over kwesties die een gewettigd algemeen belang verto-
nen, vrijwaart.

Het bestreden arrest van 22 maart 2002 herinnert eerst aan de schade die ver-
weerder zou kunnen lijden door de uitzending van het litigieuze programma in 
een "ernstige" rubriek op een tijdstip met hoge kijkcijfers en oordeelt vervolgens, 
terecht, dat "het gevaar ernstige en onherstelbare schade te lijden evenwel niet 
voldoende is om zo'n zware maatregel als het verbod om het programma uit te 
zenden te verantwoorden" en dat "om de beperking van de vrijheid van menings-
uiting te verantwoorden ook nog de noodzaak van de inmenging moet worden 
aangetoond, die moet beantwoorden aan een 'dwingende sociale noodzaak' en in 
verhouding staan tot het nagestreefde doel en berusten op pertinente en toerei-
kende redenen".

Het bestreden arrest wijst erop dat het programma enkele fragmenten van in-
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terviews bevat van patiënten die door verweerder werden geopereerd, of, als het 
om kinderen gaat, van hun familieleden, en dat ze in totaal betrekking hebben op 
vijf operaties; dat die fragmenten worden onderbroken door uitleg van dokter T. 
over het precieze geval,  door commentaar van de journalist  over verweerders 
antwoorden op zijn vragen, door uitleg van een afgevaardigde van de orde van 
geneesheren over  patiëntenrechten en over  de problemen die in  verschillende 
ziekenhuizen werkende geneesheren ondervinden om voor die patiënten beschik-
baar te zijn, door beschouwingen van meester Mayerus over patiëntenrechten, 
door beschouwingen van een lid van het kabinet van de minister van Volksge-
zondheid over wetgevende initiatieven om de patiënten beter te beschermen.

Het oordeelt echter:
1°) dat het gedeelte van het programma over de vijf operaties door verweerder 

en de opvolging ervan duidelijk belangrijker is dan het gedeelte met informatie 
aan het publiek over de rechten die patiënten t.a.v. hun geneesheer kunnen aan-
voeren;

2°) dat de precisering van de journalist tijdens de uitzending: "Dus, medische 
fout of niet? (...) Wij kunnen enkel de vraag stellen, niet antwoorden" niet van 
dien aard is om de aandacht van het publiek te vestigen of het feit dat niets toe-
laat een medische fout te bewijzen;

3°) dat er geen melding wordt gemaakt van ervaringen van tevreden patiënten, 
dat niets bewijst dat de vijf ervaringen representatief zijn voor die van verweer-
ders patiënten, dat eiseres geen gewag maakt van andere "ernstige" klachten die 
door de vzw Erreurs Médicales zouden zijn geregistreerd of waarvan zij recht-
streeks weet heeft en oordeelt dat "vijf ervaringen die door de patiënten als mis-
lukkingen worden ervaren - zelfs in de onderstelling dat zij redelijke gronden tot 
ontevredenheid hebben - een ontoereikend aantal zijn om te rechtvaardigen dat 
[verweerder] als kop van jut dient in een programma over de rechten die patiën-
ten kunnen aanvoeren in het geval van een medische fout".

Het bestreden arrest erkent dat "het betwiste programma ernstige kwesties van 
algemeen belang aanraakt, aangezien het de rechten die patiënten tegen hun ge-
neesheer kunnen aanvoeren ter sprake brengt" en dat "uit niets kan worden opge-
maakt dat de geïnterviewden hun ervaring niet correct hebben weergegeven", en 
beoordeelt aldus de methode die werd gekozen om de informatie mee te delen en 
oordeelt dat eiseres niet objectief was en geen rekening heeft gehouden "met de 
wijze waarop een gemiddelde kijker [de informatie] kan [...] opvatten" en beslist 
dat zij "niet kan bogen op de persvrijheid en beweren dat verweerders chirurgi-
sche activiteit onder de aandacht van het publiek moet worden gebracht om de 
consument te beschermen en aan ontevreden patiënten de gelegenheid te geven 
het woord te nemen in een programma over patiëntenrechten".

Het arrest oordeelt dat "enkel een voorlopig verbod om het programma uit te 
zenden, kan beletten dat [verweerders] goede naam en eer worden geschaad en 
dat onnodig verontrustende en thans ongegronde informatie over zijn geschikt-
heid om neurochirurgie te beoefenen onder het publiek wordt verspreid onder het 
voorwendsel de aandacht van de consument te vestigen op de rechten die hij kan 
aanvoeren wanneer hij het slachtoffer is van een medische fout" en bevestigt de 
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door de eerste rechter bij voorraad genomen verbodsmaatregel. Het wijst aldus 
op de ogenschijnlijke fout aan de zijde van eiseres, op het bestaan van een moge-
lijke aantasting van verweerders eer en goede naam en dus op een schade. Het 
vermeldt evenwel niet aan welke dwingende sociale noodzaak, die niet mag wor-
den verward met het loutere recht van verweerder op eer en goede naam, een bij 
voorraad getroffen verbodsmaatregel beantwoordt en evenmin of deze noodzake-
lijk is een democratische samenleving. Aldus vormen de overwegingen die aan 
die beslissing ten grondslag liggen, in het licht van artikel 10, §2,van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, geen 
verantwoording van het bevolen verbod.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Tv-uitzendingen zijn geen vormen van meningsuiting door middel van gedruk-

te geschriften.
Het onderdeel dat staande houdt dat artikel 25 van de Grondwet van toepas-

sing is op dergelijke uitzendingen, faalt naar recht.
1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 21 december 2001 beveelt, alvorens verder uitspraak 

te doen, dat eiseres de opname van het litigieuze programma in het debat moet 
overleggen.

De rechter in kort geding die aldus de uitzending van een tv-programma voor-
lopig schorst teneinde een daadwerkelijke bescherming te waarborgen van het 
recht van een ander, hier verweerders "eer, goede naam en privé-leven", schendt 
artikel 19 van de Grondwet niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen
1.3. Derde onderdeel
Artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden bepaalt dat vrijheid van meningsuiting, die de vrijheid 
omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt, kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voor-
waarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in 
een democratische samenleving nodig zijn,  met name de bescherming van de 
goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke 
mededelingen te voorkomen.

Zowel in artikel 22 van de Grondwet als in artikel 8 van het voornoemde Euro-
pese Verdrag is het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven vastge-
legd, dat het recht op de goede naam en de eer omvat.

Artikel 10.2 verbiedt niet dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting 
wordt beperkt, mits die beperking haar grondslag in de wet vindt.

Voor de toepassing van die bepaling, slaat de term "wet" op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door de rechtspraak wordt geïnter-
preteerd, mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk 
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is voor de betrokken personen.
Krachtens artikel 144 van de Grondwet, is de rechterlijke orde bevoegd om 

een onrechtmatige aantasting van een burgerlijk recht zowel te voorkomen als te 
herstellen.

Zo ook put de rechter die in kort geding uitspraak doet, zoals in deze zaak, uit 
de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om, bij 
voorraad, tegen de veroorzaker van een dergelijke aantasting de maatregelen te 
treffen die nodig zijn voor het behoud van subjectieve rechten, mits ze ogen-
schijnlijk naar recht zijn verantwoord.

Inzonderheid put de rechter in kort geding, wanneer hij wordt geconfronteerd 
met de ernstige dreiging van de schending van een recht, in artikel 18, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om maatregelen te bevelen die 
een dergelijke miskenning kunnen voorkomen.

Die wettelijke en grondwettelijke bepalingen, die in een vaste rechtspraak van 
het Hof aldus worden uitgelegd, staan niet in de weg aan die in voornoemd arti-
kel 10.2 bedoelde beperkingen. Die bepalingen zijn voldoende nauwkeurig om 
eenieder in staat te stellen, desnoods met bijstand van een goed geïnformeerde 
raadsman, de juridische gevolgen van zijn daden te voorzien. 

Het bestreden arrest van 21 december 2001, dat de overlegging beveelt van de 
opname van het litigieuze programma op grond dat "aangezien de preventieve 
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting grote gevaren opleveren, zal het 
optreden van de rechter in kort geding slechts [...] zijn democratische legitimiteit 
vinden als het zich beperkt tot flagrante gevallen van schending van de rechten 
van anderen" en oordeelt dat de wijze waarop eiseres "het litigieuze programma 
aankondigt en voorstelt, [...]een ernstige aanwijzing vormt dat de uitzending er-
van, zonder enige reden, de eer, de goede naam en het privé-leven van [verweer-
der] zou kunnen aantasten door aan het publiek onjuiste, ongecontroleerde en 
niet-objectieve informatie te verstrekken", schendt geen enkele van de in het on-
derdeel aangewezen wettelijke bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2. Tweede middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvan-

kelijkheid: het middel voert de schending van artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet aan:

Teneinde verweerders vordering in te willigen, oordeelt het bestreden arrest 
van 22 maart 2002 dat hij "doet blijken [...] van een toereikende schijn van recht 
om voorlopig het verbod te verkrijgen tot uitzending van het litigieuze program-
ma dat duidelijk en zonder enige reden zijn eer en goede naam aantast".

De  rechter  in  kort  geding  kan  voorlopige  maatregelen  bevelen  indien  een 
ogenschijnlijk recht bestaat die een dergelijke beslissing verantwoordt.

De rechter die zich beperkt tot het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten 
van de partijen en daarbij geen rechtsregels toepast die voorlopige maatregelen 
die hij beveelt niet redelijkerwijs kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van 
zijn bevoegdheid niet.
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Eiseres zou slechts tegen de voorlopige beoordeling door het hof van beroep 
kunnen opkomen mits zij de schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wet-
boek aanvoert, wat zij niet doet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 310

2° KAMER - 6 juni 2006

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ARTIKEL 42, §1 STEDENBOUWDECREET 
1996 - BOUWEN OF EEN GROND GEBRUIKEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN VASTE INRICHTING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE AARD VAN DE UITGEVOERDE WERKEN - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF - MARGINALE TOETSING

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BOUWMISDRIJF - VERGUNNINGSPLICHTIG BOUWWERK - ARTIKEL 42, §1 
STEDENBOUWDECREET 1996 - BOUWEN OF EEN GROND GEBRUIKEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 
VASTE INRICHTING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE AARD VAN DE UITGEVOERDE WERKEN 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF - MARGINALE TOETSING

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - ARTIKEL 149, §1, DERDE LID, 
STEDENBOUWDECREET 1999 - MOGELIJKE HERSTELMAATREGELEN - GEBRUIK DOOR DE 
DECREETGEVER VAN DE WOORDEN "KAN IN PRINCIPE" - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - MOTIVERING VAN DE DOOR DE 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR GEVORDERDE HERSTELMAATREGEL - DRAAGWIJDTE

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STUK NEERGELEGD TER 
ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUK NEERGELEGD TER ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun  
omvang dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van  
artikel 42, §1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn  
vaststellingen geen gevolgen afleidt  die  daarmee geen verband houden of  op  grond  
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 

3º  Uit  de  woorden  "kan  in  principe"  in  de  aanhef  van  artikel  149,  §1,  derde  lid,  
Stedenbouwdecreet 1999, dat sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het  
Arbitragehof bepaalt, dat, behoudens de daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of  
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3°, het middel van de meerwaarde in principe steeds als herstelmaatregel kan worden 
toegepast, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel dan de meerwaarde 
kan worden aangewend1.

4º  Wanneer  de  stedenbouwkundige  inspecteur  de  keuze  van  een  welbepaalde  
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere  
herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd2. (Art. 3, Wet 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)

5º en 6º Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen  
stukken meer neerleggen. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.06.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 30 november 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
Ontvankelijkheid van het ter zitting neergelegde stuk
1. De eiser kan krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering ter zitting 

geen stukken meer neerleggen. De neerlegging is niet ontvankelijk
Eerste middel
2. De eiser voert aan dat het graven van een voederkuil, zelfs wanneer deze 

wordt gebetonneerd, geen bouwen of gebruiken van een grond voor het plaatsen 
van een vaste inrichting is. 

3. Krachtens het ten tijde van het plegen van de telastlegging toepasselijke arti-
kel  42,  §1,  1°  Stedenbouwdecreet  1996  mag  niemand  zonder  voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen onder meer 'bouwen' of 'een grond gebruiken voor het plaatsen van 
een of meer vaste inrichtingen'. 

Artikel 42, §1, 1°, tweede lid, verduidelijkt dat "onder bouwen en plaatsen van 
vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een construc-
tie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in 
de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten 

1 Cass. 25 april 2006, A.R. P.06.0079.N, nr. 237; B. DE TEMMERMAN, "De herstelmaatregelen en de 
herstelvordering in het milieu- en stedenbouwrecht", in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS (eds.), 
Milieustraf-  en  Milieustrafprocesrecht,  Actuele  vraagstukken,  Brussel,  Larcier,  2005,  p.  358 met 
verwijzing naar Arbitragehof, nr. 14/2005 van 19 jan. 2005 (B.S. 31 jan. 2005), B.24; R. VEKEMAN, 
"Stelt het Arbitragehof zich in de plaats van de wetgever?", T.R.O.S. 2005, p. 260.
2 Cass. 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664 met concl. procureur-generaal DE SWAEF; 16 dec. 
2003, A.R. P.03.1159.N, nr. 651.
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behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij 
ook uit elkaar genomen of verplaatst worden". 

4. De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of 
hun omvang dienen te worden beschouwd als "bouwen" of "grond gebruiken" in 
bovenvermelde zin. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen 
geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden verantwoord. 

Te dezen is dit niet het geval. De appelrechters oordelen wettig dat een beton-
nen voederkuil een vaste inrichting is en het plaatsen ervan aldus vergunnings-
plichtig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
6. Het middel voert aan dat de appelrechters niet de reden vermelden waarom 

zij in deze zaak, met miskenning van het in artikel 149, §1, derde lid, Steden-
bouwdecreet 1999 vervatte principe, niet de meerwaarde toepassen maar het her-
stel in de vorige toestand bevelen, alhoewel niet onbetwistbaar vaststaat dat een 
of meer van de drie in dit artikel opgesomde gevallen waarin toepassing van de 
meerwaarde wettelijk wordt uitgesloten, zich voordoen. 

7. Sinds het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005 van 19 januari 2005 be-
paalt artikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat, behoudens in de 
daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of 3°, het middel van de meerwaarde 
in principe steeds als herstelmaatregel kan worden aangewend.

8. Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, §1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel 
dan de meerwaarde kan worden aangewend.

9. De aanvoering dat de meerwaardevordering thans voor alle misdrijven de 
principieel te vorderen herstelmaatregel is, is onverenigbaar met artikel 149, §3, 
eerste  lid,  Stedenbouwdecreet  1999 dat  bepaalt  dat  wanneer  wordt  geopteerd 
voor de vordering van bouw- of aanpassingswerken en/of de betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde, deze vordering uitdrukkelijk dient te worden 
gemotiveerd.

10. Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze van een welbepaalde 
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een 
andere herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd.

11. Te dezen oordelen de appelrechters dat de motivering van de maatregel tot 
herstel in de vorige toestand die voorkomt in de vordering van de stedenbouw-
kundige inspecteur "uitvoerig" is, en "steunt op motieven van goede ruimtelijke 
ordening en niet kennelijk onredelijk is". Zij oordelen verder dat deze vordering 
op gepaste, aangepaste maar noodzakelijke wijze het herstel beoogt van de ge-
volgen van de door de eiser gepleegde misdrijven. Bijgevolg oordelen zij dat 
deze motivering afdoende is.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. 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.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J. Verheyden, Hasselt.

Nr. 311

2° KAMER - 6 juni 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - 
MET DEZE GELDSOMMEN OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM 
VAN DE DADER - GEVOLG

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - GEVOLG

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - 
VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID

4º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - 
VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID

1º, 2º, 3º en 4º Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen 
van vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen  als  dusdanig  en niet  op  een gelijkwaardig bedrag.  Wanneer  de 
witgewassen  vermogensvoordelen  geldsommen  zijn  en  hiermee  overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen,  
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf  
uitmaken1. (Artt. 42, 1°, en 505, derde lid, Sw.)

(B.)

ARREST

1 VANDERMEERSCH D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet du blanchiment", J.T., 2004, 
p. 502.
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(A.R. P.06.0274.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 12 januari 2006.
De eiser voert een middel aan in een memorie die aan dit arrest is gehecht en 

daarvan deel uitmaakt. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 

3° en 4° van dat artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt 
worden door die bepalingen in de zin van artikel 42, 1°, en dat zij worden ver-
beurdverklaard ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder 
dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van de derden op goederen die 
het voorwerp kunnen maken van de verbeurdverklaring, schaadt.

Krachtens deze bepaling dient in geval van witwassen van vermogensvoorde-
len de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen vermogensvoor-
delen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag.

2. Wanneer de witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn waarvan 
ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de dader van de wit-
wasoperatie worden aangetroffen, kan de rechter oordelen dat die bedragen de 
witgewassen geldsommen zijn die zich steeds in het patrimonium van de dader 
bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf zijn. De verbeurdverklaring van 
die geldsommen heeft  geen betrekking op bedragen die overeenstemmen met 
vermogensvoordelen die niet in het vermogen van de beklaagde gevonden zijn, 
als bedoeld in artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek.

3. Het arrest oordeelt onaantastbaar dat "de in beslag genomen gelden op de 
rekeningen van (de eiser en zijn medebeklaagde) immers zaken zijn die het voor-
werp zijn van het misdrijf witwassen en aldus zaken in de zin van artikel 42, 1°, 
Strafwetboek en niet door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken". 

Op die grond is de beslissing waarbij het arrest de verbeurdverklaring van die 
gelden met toepassing van de artikelen 42, 1° en 505, derde lid, Strafwetboek be-
veelt, naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
4. 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 de eiser in de kosten.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. F. Deruyck, Antwerpen.

Nr. 312

2° KAMER - 6 juni 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - BURGERLIJKE GELDBOETE - ARTIKEL 1072BIS, 
TWEEDE, DERDE EN VIERDE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - HOGER 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP 
VANWEGE DE BEKLAAGDE OF INVERDENKINGGESTELDE - BURGERLIJKE GELDBOETE - ARTIKEL 
1072BIS, TWEEDE, DERDE EN VIERDE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - VRIJHEID IN DE 
ORGANISATIE VAN DE VERDEDIGING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OF 
INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - VRIJHEID IN DE ORGANISATIE 
VAN DE VERDEDIGING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - GEVOLG

1º, 2º en 3º De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de 
verdediging tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens  
de wijze waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het 
artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in  
strafzaken,  is  derhalve  niet  van  toepassing  op  het  hoger  beroep  ingesteld  door  de  
beklaagde  of  een  inverdenkinggestelde  tegen  een  beslissing  over  een  tegen  hem 
ingestelde strafvordering1.

(V.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
1.  Het  cassatieberoep,  dat  eiser  aantekende  in  zijn  hoedanigheid  van 

inverdenkinggestelde, is enkel gericht tegen de beslissing, waarbij hij door het hof van 
beroep  te  Gent,  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  bij  arrest  van  21  februari  2006, 
veroordeeld  werd  tot  een  burgerlijke  boete  van  250  euro,  in  toepassing  van  artikel 
1072bis Gerechtelijk  Wetboek,  wegens  "het  instellen  van  een  manifest  roekeloos  en 
dilatoir  hoger  beroep"  tegen  zijn  verwijzing  naar  de  correctionele  rechtbank  door  de 
raadkamer.

2. In zijn enig middel voert eiser een schending aan van artikel 1072bis,  tweede en 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek omdat dit artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek, 
naar de mening van eiser, niet van toepassing is in strafzaken. Eiser verwijst daarbij naar 
een vroeger arrest van het Hof van 4 september 20012.

3. In zijn arrest van 4 september 2001 besliste het Hof inderdaad dat artikel 1072bis 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is in strafzaken.

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Cass. 4 sept. 2001, A.R. P.01.0542.N, nr. 439.
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Om de juiste draagwijdte van dit arrest te begrijpen lijkt het evenwel nuttig de inhoud 
ervan opnieuw te toetsen aan de inhoud van artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek.

4. Het artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt in zijn eerste lid dat wanneer de 
rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, hij in dezelfde beslissing uitspraak doet 
over  de  eventueel  gevorderde  schadevergoeding  wegens  tergend  of  roekeloos  hoger 
beroep. In het eerder aangehaalde arrest van 4 september 2001 stelt het Hof vast dat deze 
materie in strafzaken,  sinds de afschaffing van het  vroegere artikel 136 Wetboek van 
Strafvordering, op een specifieke wijze geregeld wordt door de artikelen 159, 191 en 212 
van hetzelfde wetboek. Deze vaststelling, die men ook terugvindt in recentere arresten3, 
moet dan ook leiden tot het besluit dat artikel 1072bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
niet van toepassing is in strafzaken. 

5. Het arrest van 4 september 2001 breidt deze niet-toepasselijkheid in strafzaken ten 
onrechte uit tot het integrale artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek: het tweede, derde en 
vierde  lid  van  dit  artikel  houden  immers  geen  verband  met  een  eventuele 
schadevergoeding  van  de  tegenpartij  in  geval  van  tergend  of  roekeloos  geding,  maar 
regelen de mogelijkheid van het opleggen van een burgerlijke boete als sanctie voor het 
nadeel dat door het tergend en roekeloos instellen van het hoger beroep wordt berokkend 
aan de rechtsbedeling in het algemeen4. De vraag of het tweede, derde en vierde lid van 
artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn in strafzaken was in het arrest 
van 4 september 2001 dus helemaal niet aan de orde.

6. Om nu de vraag naar de toepasselijkheid in strafzaken van artikel 1072bis, tweede, 
derde  en  vierde  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  te  kunnen  beantwoorden,  dient  allereerst 
vastgesteld te worden dat de mogelijkheid van het opleggen van een burgerlijke boete in 
geval  van  tergend  of  roekeloos  hoger  beroep  niet  specifiek  geregeld  is  in  ons 
strafprocesrecht. Voorts lijken er mij geen regels of principes van strafrecht te bestaan die 
zich tegen het opleggen van een dergelijke boete verzetten. Dit blijkt onder meer uit het 
gegeven dat de mogelijkheid om een gelijkaardige geldboete op te leggen ook voorzien is 
in geval van een kennelijk onontvankelijk verzoek tot wraking, zoals bepaald in artikel 
838, derde lid, Gerechtelijk Wetboek. Deze laatste bepaling wordt inderdaad toepasselijk 
geacht in strafzaken5.

Op grond van deze elementen meen ik dat artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, 
Gerechtelijk  Wetboek,  overeenkomstig  artikel  2  van  hetzelfde  wetboek,  wel  degelijk 
toepassing moet kunnen vinden in strafzaken. Er is geen enkele reden om de strafrechter 
de mogelijkheid te ontzeggen om deze sanctie op te leggen ingeval van misbruik.

7. Zo kan aanvaard worden dat de burgerlijke boete van artikel 1072bis Gerechtelijk 
Wetboek derhalve inderdaad toepasselijk  is  in  strafzaken,  dan dient evenwel  toch een 
uitzondering  gemaakt  te  worden  voor  het  geval  waarin  dit  tergend  en  roekeloos 
rechtsmiddel  ingesteld  werd door  de beklaagde of  inverdenkinggestelde.  Het  lijkt  mij 
inderdaad  fundamenteel  dat  elke  beklaagde  of  inverdenkinggestelde  zijn  verdediging 

3 Cass. 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216, R.W., 2002-2003, p. 1423, met noot L. DELBROUCK, 
T. Strafr.  2003, 69,  R.D.P. 2003, p. 735 met noot J.d.J; Cass., 24 juni 2003, A.R. P.02.1685.N, nr. 
374, T. Strafr., 2004, p. 128.
4 Parl.  St.  Senaat, 1990-91,  nr;  1198/1,  nr.  27;  M.  STORME,  "Een  kwarteeuw  later.  Inleidende 
beschouwingen over de nieuwe wet van 3 aug. 1992" in "Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste 
commentaar bij de wet van 3 aug. 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair 
Centrum voor  Gerechtelijk  Recht  (ed.),  Kluwer,  1992,  p.  16;  J.  VAN COMPERNOLLE,  "Het  hoger 
beroep", in "Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de wet van 3 aug. 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht (ed.), 
Kluwer, 1992, p. 174.
5 Voor aan aantal voorbeelden van dergelijke toepassingen in strafzaken, zie Cass. 4 sept. 2002, A.R. 
P.02.0924.F, nr. 416; 5 dec. 2003, A.R. P.03.1603.F, nr. 628; 5 dec. 2003, A.R. P.03.1604.F, nr. 629; 
9 jan. 2004, A.R. P.03.1603.F, nr. 8.
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tegen de strafvervolging, waarvan hij het voorwerp is, moet kunnen organiseren zoals hij 
dat zelf wil of gepast acht en dat het aanwenden van een rechtsmiddel door die beklaagde 
of inverdenkinggestelde bijgevolg nooit kan worden gesanctioneerd, ook niet door een 
burgerlijke boete6.

8.  In  de  voorliggende  zaak  werd  de  burgerlijke  geldboete  toegepast  op  de 
inverdenkinggestelde wegens het door hem ingestelde roekeloos en tergend hoger beroep 
tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadkamer.

Het middel is dus gegrond.
Aangezien er geen geldboete kon worden opgelegd blijft er voor de verwijzingsrechter 

niets over om te beslissen: er is dus geen aanleiding tot verwijzing.
Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest, zonder verwijzing.

ARREST

(A.R. P.06.0462.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser op grond van artikel 1072bis twee-

de en derde lid, Gerechtelijk Wetboek tot betaling van een burgerlijke geldboete 
van 250 euro wegens "het instellen van een manifest roekeloos en dilatoir hoger 
beroep" tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadka-
mer.

2. De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de 
verdediging tegen een strafvervolging tegen hem, sluit elke sanctie uit wegens de 
wijze waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt.

3. Het artikel 1072bis, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek is derhalve 
niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door een beklaagde of een in-
verdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde strafvor-
dering.

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

6 Zie L. ARNOU, "Tergende en roekeloze proceshandelingen van de burgerlijke partij", RW 2004-
2005, p. 731, nr. 11, die dit principe toepast op de schadevergoeding ten aanzien van de burgerlijke 
partij; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 2005, nr. 1554, p. 729).
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Verdonck, Brugge.

Nr. 313

2° KAMER - 6 juni 2006

1º RECHTSBIJSTAND - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - 
VERWERPING VAN HET VERZOEK - CASSATIEBEROEP DOOR DE AANVRAGER VAN DE RECHTSBIJSTAND 
- ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - VERWERPING VAN HET VERZOEK - CASSATIEBEROEP DOOR DE AANVRAGER VAN DE 
RECHTSBIJSTAND - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor  
de aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open1. (Art. 688, Ger.W.)

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.0516.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de voorzitter van het 

Hof van Cassatie van 23 maart 2006, die eisers verzoek tot rechtsbijstand ver-
werpt.

De eiser voert in een akte grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tegen de  beslissingen over  rechtsbijstand voor het  Hof  van Cassatie,  staat 

voor de aanvrager van rechtsbijstand geen cassatieberoep open.

Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass. 13 okt. 1992, A.R. 7065, nr. 664; 22 juli 2003, A.R. P.03.0921.F, nr. 393; 2 maart 2005, A.R.  
P.04.1490.F, nr. 128.
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6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 314

2° KAMER - 7 juni 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BELAGING - 
DEFINITIE - WETTIGHEIDSBEGINSEL - MISKENNING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - ARTIKEL 
12, TWEEDE LID - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - ARTIKEL 
442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 - 
BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE STRAFFEN - BELAGING - ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE 
- MISKENNING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - 
ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - BEGINSEL VAN DE 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP ALS EEN VRAAG WAAROVER 
REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP ALS EEN VRAAG WAAROVER 
REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST - 
VERWIJZING NAAR EEN PROCES-VERBAAL MET FEITEN DIE HET VOORWERP VAN EEN AFZONDERLIJKE 
RECHTSPLEGING UITMAKEN - REGELMATIGHEID

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het  
beginsel van de wettigheid in strafzaken miskent1. (Art. 442bis, Sw.)

6º en 7º Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te  
stellen, die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde  
onderwerp  als  een  vraag  waarover  het  reeds  uitspraak  heeft  gedaan2.  (Art.  26,  §2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

8º Wanneer een veroordelend arrest verwijst naar een proces-verbaal uit de stukken van  
de rechtspleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen, kan uit  
de omstandigheid alleen dat dit proces-verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van een 
afzonderlijke rechtspleging uitmaken, geen miskenning van het algemeen beginsel van 

1 Arbitragehof, 10 mei 2006, nr. 71/2006, B.S., 25 juli 2006, p. 36512.
2 Zie Cass. 3 dec. 2003, A.R. P.03.1191.F, nr. 616 en 17 nov. 2004, A.R. P.04.1075.F, nr. 552.
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de  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging  worden  afgeleid3.  (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(R. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0207.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 januari 2006 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, ten ge-
volge van het arrest van 17 november 2004 van het Hof van Cassatie. 

Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het eerste middel:
Het middel voert aan dat het arrest door eiser te veroordelen wegens belaging, 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 6 en 7 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 15 van het Inter-
nationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten schendt.

Dienaangaande verzoekt eiser het Hof aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen die luidt als volgt: "Schendt artikel 442bis van het Strafwetboek 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en arti-
kel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, 
opgemaakt te New-York, in zoverre, op strafrechtelijk en procedureel vlak, een 
verschil in behandeling zou kunnen worden ingevoerd tussen twee rechtzoeken-
den die met dezelfde ingesteldheid, hetzelfde besef of dezelfde intentie dezelfde 
materiële handelingen hebben gesteld, wegens, enerzijds, de ontstentenis van een 
wettelijke definitie van het materiële element van het misdrijf die het beginsel 
van de wettigheid van de strafbaarstellingen in acht neemt en, anderzijds, het feit 
dat de definitie van het morele element van het misdrijf in artikel 442bis aan de 
rechters een ruime beoordelingsbevoegdheid laat in een rechtsmaterie waar de 
beginselen van de beperkende interpretatie heersen, wat tot een verbreking van 
de gelijkheid zou kunnen leiden ?".

Het  Arbitragehof,  waarbij  verschillende  prejudiciële  vragen  betreffende  die 
strafrechtelijke bepaling zijn aanhangig gemaakt, waaronder drie die in dezelfde 
bewoordingen zijn gesteld als deze welke door eiser is voorgelegd, heeft bij zijn 
arrest nummer 71/2006 van 10 mei 2006, voor recht gezegd dat "artikel 442bis 
van het Strafwetboek de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet niet 

3 Zie Cass. 10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599.
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schendt". Anderzijds, vermeldt het, in de considerans B.2, dat "noch de bewoor-
dingen van die vragen, noch de motieven van de verwijzingsbeslissingen echter 
preciseren in welke zin artikel 442bis van het Strafwetboek in strijd zou zijn met 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen met [arti-
kel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden]".

Het middel, dat niet nader omschrijft hoe artikel 442bis de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, heeft alleen maar tot doel het Arbitragehof een preju-
diciële vraag voor te leggen met hetzelfde onderwerp als een vraag waarover het 
reeds uitspraak heeft gedaan.

Daaruit volgt dat de prejudiciële vraag niet moet gesteld worden en dat het 
middel faalt naar recht.

Over het tweede middel:
Eiser verwijt de appelrechters dat zij het algemeen beginsel van de eerbiedi-

ging van het recht van verdediging hebben miskend, door met name hun beslis-
sing hun beslissing te gronden op feiten uit een dossier waarover de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren.

Het arrest vermeldt, zonder door het middel te worden tegengesproken, "dat 
hoewel aan [de] klacht [naar aanleiding waarvan dit dossier werd geopend] noch 
een  strafrechtelijk  noch  tuchtrechtelijk  gevolg  is  gegeven,  ten  aanzien  van 
[eiser], het hof [van beroep] erop vermag acht te slaan vermits van dit geval in 
het aan het hof voorgelegde dossier melding wordt gemaakt en [eiser] het zelf in 
het kader van zijn verweer vermeldt".

Het arrest verwijst aldus naar een proces-verbaal uit de stukken van de rechts-
pleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen. Uit de om-
standigheid alleen dat dit proces-verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van 
een afzonderlijke rechtspleging uitmaken, kan geen miskenning van het  alge-
meen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging worden afge-
leid.

Het middel kan 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.

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 315

2° KAMER - 7 juni 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om de kennisneming van  
een zaak  van een onderzoeksrechter  naar  een andere  te  verwijzen;  het  verzoek  tot  
onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een onderzoeksrechter en  
tot verwijzing van de kennisneming van de zaak naar een andere onderzoeksrechter is  
kennelijk niet ontvankelijk1. (Art. 542, eerste lid, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0787.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift, dat op 30 mei 2006 op de griffie van het Hof is ontvangen, 

en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, 
verzoekt eiser dat onderzoeksrechter Tassin te Brussel, wegens gewettigde ver-
denking, wordt onttrokken van het dossier met het nummer 85/03 van zijn kabi-
net en dat dit dossier aan een andere onderzoeksrechter wordt toevertrouwd. Hij 
vordert bovendien de nietigverklaring van de beschikking van 29 maart 2006 
waarbij  die  magistraat  zijn  verzoek tot  het  verrichten van bijkomende onder-
zoekshandelingen, met toepassing van artikel 61quinquies van het Wetboek van 
Strafvordering, heeft verworpen.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het  verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter 

naar een andere:
Krachtens artikel 542, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, behoort 

het niet tot de bevoegdheid van het Hof om de kennisneming van een zaak van 
een onderzoeksrechter naar een andere te verwijzen.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
B. De overige punten van het verzoek:
De verwerping van het verzoek tot onttrekking heeft tot gevolg dat het verzoek 

tot nietigverklaring van de voornoemde beschikking geen grondslag meer heeft.
Dictum,

Het Hof,

1 Zie Cass. 30 juni 1999, A.R. P.99.0775.F, nr. 410.
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Gelet op de artikelen 536, 542, tweede lid, 545, eerste lid, en 551 van het Wet-
boek van Strafvordering,

Verwerpt het verzoekschrift.

Veroordeelt eiser in de kosten.

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 316

2° KAMER - 7 juni 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVERDENKINGGESTELDE - RECHT 
OP INZAGE VAN HET DOSSIER - DRAAGWIJDTE

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INVERDENKINGGESTELDE - RECHT 
OP INZAGE VAN HET DOSSIER - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - 
GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - GEVOLG

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - VERTROUWELIJK DOSSIER - 
INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - GEVOLG

1º en 2º Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld 
aan  het  recht  van  de  inverdenkinggestelde  om  inzage  te  krijgen  van  het 
onderzoeksdossier alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen 
over de wettigheid van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan 
gerechtvaardigd zijn wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken  
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden 
of de veiligheid van de personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze  
uitvoeren, en zo daar een rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en  
onpartijdige  rechter  de  wettigheid  van  de  rechtspleging  kan  onderzoeken1.  (Art.  5.4, 
Verdrag Rechten van de Mens)

3º, 4º, 5º en 6º Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en  
de kamer van inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij  
art. 47septies, Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan 
geen schending van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van 

1 Zie Cass. 23 aug. 2005, A.R. P.05.0805.N, nr. 399.
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verdediging noch van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid2. (Art. 5.4, Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 47septies, Sv.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging; Algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens tussen de partijen)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0795.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert vier 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 alle middelen samen:
1. In zoverre het eerste middel de schending van artikel 61 van het Wetboek 

van Strafvordering aanvoert zonder dat het daarbij aangeeft waarin die schending 
zou bestaan, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

2.  De drie  eerste  middelen  voeren  aan  dat  bepaalde  processen-verbaal  die 
krachtens artikel 47septies, §2, van het voormelde wetboek, met betrekking tot 
de observatie van eiser dienden opgesteld te worden, niet bij het strafdossier wer-
den gevoegd binnen de termijn die in de laatste alinea van die bepaling is gesteld 
of slechts "gedeeltelijk" werden gevoegd, waarbij inzonderheid de "tijdvakken 
van de bijzondere observatietechnieken" hem niet werden medegedeeld.

In zoverre vereisen de middelen een onderzoek van feitelijke gegevens waar-
voor het Hof niet bevoegd is, en zijn ze dan ook niet ontvankelijk.

3. In zoverre de twee eerste middelen de schending van artikel 6 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den aanvoeren, dat in de regel niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis, falen zij naar recht.

4. Artikel 5.4 van het voormelde verdrag verbiedt niet dat bij wet bepaalde be-
perkingen worden gesteld aan het recht van de inverdenkinggestelde om inzage 
te krijgen in het onderzoeksdossier alvorens voor de gerechten te verschijnen die 
uitspraak moeten doen over de wettigheid van zijn hechtenis.

Een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn wan-
neer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals 
de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veilig-
heid van de personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uit-
voeren, en zo daar een rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter de wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken.

2 Ibid.
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Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de 
kamer van inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier 
dat bij het voormelde artikel 47septies is bepaald, terwijl de inverdenkinggestel-
de dit recht niet heeft, kan geen schending van die verdragsbepaling worden af-
geleid en evenmin een miskenning van het recht van verdediging van die inver-
denkinggestelde noch van zijn recht op een eerlijk proces.

In zoverre de middelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.
5. Voor het overige oordeelt het bestreden arrest dat "het dossier dat aan de ka-

mer van inbeschuldigingstelling is voorgelegd [...] alle noodzakelijke gegevens 
bevat op grond waarvan kan beslist worden dat er voldoende ernstige aanwijzin-
gen van schuld bestaan om de voorlopige hechtenis [van eiser] te handhaven; dat 
alle gegevens die aan het hof [van beroep] zijn voorgelegd ter beschikking van 
de verdediging stonden; dat de overige gegevens die in de conclusie [van eiser] 
zijn  vermeld  ofwel  overtuigingsstukken  betreffen,  ofwel  elementen  die  deel 
moeten uitmaken van het afzonderlijk dossier over de bijzondere opsporingsme-
thoden, en die om die redenen niet in de stukken van de rechtspleging mogen 
voorkomen".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
In zoverre kunnen de middelen 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. 

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Chr. Halet, Luik en P. Delbouille, Luik.

Nr. 317

1° KAMER - 8 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - TIJDENS 
HET HUWELIJK VERKREGEN INKOMSTEN - INKOHIERING OP NAAM VAN HET GEZINSHOOFD - 
INVORDERING TEN LASTE VAN DE ECHTGENOTEN - DRAAGWIJDTE

Artikel 294, §1, W.I.B. (1964), krachtens welke bepaling de invordering van de belasting  
gevestigd  ten  name van het  gezinshoofd  in  beginsel  mag vervolgd  worden op al  de 
roerende of onroerende goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen  
wier  inkomen  met  dat  der  ouders  werd  samengevoegd,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  
echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de belastingschuld, maar bepaalt  
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enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schatkist12.  (Artt. 73 en 294, §1, W.I.B. 
1964)

(D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 73 en 75 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

zoals van toepassing vóór hun vervanging bij wet van 5 januari 1976, 208 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn 
wijziging bij wet van 30 mei 1972, 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 van de Her-
stelwet van 10 februari 1981 (IV), en 304, eerste lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964);

- de artikelen 1200, 1202, 1206, 1234, 1319, 1320, 1322, 1537, zoals van toe-
passing vóór zijn opheffing bij wet van 14 juli 1976, 2244 en 2249 van het Bur-
gerlijk Wetboek;

- de artikelen 176 en 194, zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij konink-
lijk besluit van 28 mei 1970, en 194, zoals van toepassing na zijn wijziging bij 
koninklijk besluit van 28 mei 1970, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

- het algemeen rechtsbeginsel dat hoofdelijkheid niet wordt vermoed.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger 

beroep ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt de bestreden vonnissen, waarbij 
de eerste rechter de vordering van de eiseres, strekkende tot het horen zeggen 
voor recht dat de belastingen, verschuldigd krachtens de aanslag in de personen-
belasting voor het aanslagjaar 1968 onder kohierartikel 029601, niet meer kon-
den ingevorderd worden en de verweerder te veroordelen tot de kosten, toelaat-
baar maar ongegrond verklaarde en deze afwees, en veroordeelt de eiseres tot de 
kosten van het hoger beroep, na onder meer te hebben overwogen:

1 Zie Cass. 3 april 1964, Pas., 1964, I, 825; Cass. 19 jan. 1967, A.C., 1967, 611; Cass. 19 jan. 1968, 
A.C., 1968, 689; Cass. 2 feb. 1977, A.C., 1977, 616, met concl. van adv.-gen. KRINGS.
2 De  betwisting  betreft  de  invordering  lastens  eiseres  van  een  supplementaire  aanslag  in  de 
personenbelasting over het aanslagjaar 1968 gevestigd op naam van haar voormalige echtgenoot.
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"Dat voor aanslagjaar 1968, inkomsten 1967, op naam van de echtgenoten P.- 
D.C. G. een supplementaire aanslag in de personenbelasting werd gevestigd on-
der kohierartikel 029601 (supplement aan artikel 964011) voor een bedrag van 
3.085.598 BEF en het aanslagbiljet aan de belastingplichtigen werd toegezonden 
op 24 december 1970;

Dat bij vonnis van 21 oktober 1971 het faillissement werd uitgesproken van 
mevrouw D.C. en dit faillissement werd afgesloten op 11 juni 1982, terwijl bij 
vonnis van 31 juli 1973 het faillissement werd uitgesproken van de heer P.en dit 
faillissement werd afgesloten op 15 september 1982;

Dat de betwisting betrekking heeft op de vraag of de kwestieuze belasting-
schuld voor aanslagjaar 1968 nog kan ingevorderd worden ten laste van (de eise-
res) en derhalve of rechtsgeldige verjaringstuitende dwangbevelen werden bete-
kend; dat derhalve eerst dient onderzocht te worden of er tussen (de eiseres) en 
haar ex-echtgenoot al dan niet hoofdelijkheid bestaat voor deze belastingschuld 
en welke de gevolgen daarvan zijn;

Dat nadien dient onderzocht te worden of de verjaring al dan niet geldig werd 
gestuit;

De passieve hoofdelijkheid tussen (de eiseres) en haar ex-echtgenoot voor de 
belastingschuld van aanslagjaar 1968:

(...) dat krachtens artikel 294 W.I.B. (1964) - zoals het van toepassing was 
voor aanslagjaar 1968 - de invordering van de belasting gevestigd ten name van 
het gezinshoofd mocht vervolgd worden op al de roerende of onroerende goede-
ren van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met dat 
van de ouders werd samengevoegd;

Dat de bepalingen van artikel 294 W.I.B. (1964) algemeen zijn en geen onder-
scheid behelzen tussen de verschillende huwelijksstelsels;

(...) dat (de eiseres) en haar ex-echtgenoot gehuwd waren onder het stelsel van 
scheiding  van  goederen  overeenkomstig  de  oude  artikelen  1536 en  volgende 
Burgerlijk Wetboek;

Dat de kwestieuze supplementaire aanslag - evenals de aanvankelijke aanslag - 
werd gevestigd bij toepassing van artikel 73 W.I.B. (1964) dat bepaalde dat, on-
geacht het aangenomen huwelijksstelsel, de aanslag moest worden gevestigd op 
naam van het gezinshoofd;

Dat de aanslag artikel 029601 betrekking heeft op inkomsten verworven tij-
dens het huwelijk en werd ingekohierd op 24 december 1970, hetzij voor de ont-
binding van het huwelijk tussen (de eiseres) en de heer P.op 28 oktober 1971 
(overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand);

(...) dat derhalve, ook al waren zij gehuwd onder het stelsel van scheiding van 
goederen, (de eiseres) en haar ex-echtgenoot beiden gehouden waren tot dezelfde 
belastingschuld en ieder van hen bijgevolg voor het geheel kon aangesproken 
worden; dat dit betekent dat er, zoals door de eerste rechter terecht wordt gesteld, 
krachtens de wet passieve hoofdelijkheid bestond tussen (de eiseres) en haar ex-
echtgenoot jegens (de verweerders);

(...) dat de door (de eiseres) aangehaalde rechtspraak inzake de hoofdelijkheid 
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in geen enkel geval specifiek betrekking heeft op artikel 294 W.I.B. (1964); dat 
de geciteerde rechtspraak immers betrekking heeft op een periode van voor het 
ontstaan van artikel 294 W.I.B. '64 dat slechts van toepassing was vanaf aanslag-
jaar 1964 tot en met aanslagjaar 1980 (dus aanslagjaren 1963 en vorige) hetzij op 
een latere periode (aanslagjaar 1981 en volgende);

(...) dat overeenkomstig de artikelen 1206, 2244 en 2249 Burgerlijk Wetboek 
vervolgingen tegen één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien 
van alle stuit;

Dat derhalve te dezen een dwangbevel dat aan één van de echtgenoten werd 
betekend, ook de verjaring tegen de andere echtgenoot stuit;

De stuiting van de verjaring.
(...) dat - met het oog op de stuiting van de verjaring - meerdere dwangbevelen 

werden betekend;
Dat evenwel ook het faillissement van (de eiseres) gevolgen heeft wat de ver-

jaring betreft;
Dat de verjaring evenwel gestuit werd door het dwangbevel van 2 november 

1984;
Dat ongeacht het feit  of de woon- of  verblijfplaats van (de eiseres) op dat 

ogenblik al dan niet bekend was of moest zijn, het vaststaat dat de ex-echtgenoot 
van (de eiseres) sedert 5 januari 1984 ambtelijk afgeschreven was, zodat ten aan-
zien van hem geldig betekend werd aan de procureur des Konings;

Dat derhalve het dwangbevel van 2 november 1984 ook ten aanzien van (de ei-
seres) de verjaring heeft gestuit;

(...) dat op 10 oktober 1989 opnieuw een dwangbevel werd betekend ten aan-
zien van (de eiseres) en haar ex-echtgenoot en de betekening alsdan werd gedaan 
aan de genaamde J. P., gerechtelijk stagiair.

(...) dat vaststaat dat de voormalige echtgenoot van (de eiseres) op 10 oktober 
1989 geen gekende woon- of verblijfplaats had noch in België noch in het bui-
tenland, zodat rechtsgeldig kon betekend worden aan de Procureur des Konings;

Dat het exploot tevens rechtsgeldig betekend werd aan de gerechtelijke stagiair 
en bovendien geen enkele onregelmatigheid bevat;

Dat derhalve de verjaring niet alleen ten aanzien van de heer P.doch ook ten 
aanzien van (de eiseres) op rechtsgeldige wijze werd gestuit;

(...) dat de argumenten van partijen in verband met het al dan niet bekend zijn 
van het adres van (de eiseres) dan ook niet aan de orde is.

(...) dat op 26 juli 1994 en op 15 juli 1999 dwangbevelen werden betekend aan 
de  woonplaats  van  (de  eiseres),  waarover  geen  betwisting  wordt  gevoerd  en 
waardoor de verjaring werd gestuit; dat er dan ook geen sprake is van verjaring;

(...) dat de eerste rechter derhalve terecht de vordering van (de eiseres) onge-
grond heeft verklaard;

Dat het hoger beroep dan ook ongegrond is en (de eiseres) dient veroordeeld te 
worden tot de kosten, zoals hierna begroot".
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De eerste rechter stelde meer bepaald met betrekking tot de hoofdelijkheid:
"Betreffende de  passieve hoofdelijkheid tussen de eiseres  en haar  vroegere 

echtgenoot voor de belastingschuld voor aanslagjaar 1968.
Krachtens het oude artikel 294 W.I.B. (1964), dat van toepassing was voor de 

aanslagjaren 1980 en vorige, mocht de invordering van de belasting gevestigd 
ten name van het gezinshoofd vervolgd worden op al de roerende of onroerende 
goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met 
dat der ouders werd samengevoegd, behoudens uitzonderingen.

De bepalingen van het oude artikel 294 W.I.B. (1964) zijn algemeen en behel-
zen geen onderscheid tussen de verschillende huwelijksstelsels zodat artikel 294 
W.I.B. (1964) van toepassing is, ongeacht het door de echtgenoten aangenomen 
huwelijksvermogensstelsel.

Niettegenstaande de eiseres en haar vroegere echtgenoot gehuwd waren onder 
het stelsel 'scheiding van goederen'; waren beiden aldus gehouden tot dezelfde 
belastingschuld en kon ieder van hen bijgevolg voor het geheel worden aange-
sproken.

Conform artikel  1202, tweede lid,  B.W. bestond er -  krachtens artikel  294 
W.1.B. (1964) -passieve hoofdelijkheid van rechtswege tussen de eiseres en haar 
vroegere echtgenoot.

Krachtens de artikelen 1206, 2244 en 2249 B.W stuiten vervolgingen tegen 
een van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van allen.

Bijgevolg stuit het dwangbevel, dat aan één van de echtgenoten werd bete-
kend, ook de verjaring tegen de andere echtgenoot".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Uit artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de vordering tegen een 

van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuit ten aanzien van allen. Artikel 
2249 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt voorts dat de ingebrekestelling van een 
der hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de bovenstaande artikelen, inzon-
derheid artikel 2244, waaruit volgt dat een dagvaarding voor het gerecht, een be-
vel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verja-
ring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen, of de erkenning van de schuld 
door hem gedaan, de verjaring stuit tegen alle overige, zelfs tegen hun erfgena-
men.

Blijkens artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er hoofdelijkheid tus-
sen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder 
van hen kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de 
overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt.

Uit artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek volgt evenwel dat hoofdelijkheid 
niet wordt vermoed; zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn. Deze regel lijdt alleen 
uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van rechtswege, krach-
tens een bepaling van de wet.
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Blijkens artikel 73 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zo-
als van toepassing vóór zijn vervanging bij artikel 51 van de wet van 5 januari 
1976, werden de belastbare inkomsten van echtgenoten samengevoegd, ongeacht 
het aangenomen huwelijksstelsel, en werd de aanslag op naam van het gezins-
hoofd gevestigd.

Blijkens artikel 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zo-
als van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 van de Herstelwet van 10 fe-
bruari 1981 (IV), opgenomen in hoofdstuk VII betreffende de invordering der 
belasting, mocht de invordering van de belasting gevestigd ten name van het ge-
zinshoofd worden vervolgd op al de roerende en onroerende goederen van de 
echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met dat der ouders 
werd samengevoegd, tenzij  1° de echtgenoot liet  blijken dat  hij die  goederen 
voor zijn huwelijk bezat of dat hij ze nadien verkregen had door wederbelegging 
van de realisatieprijs van dergelijke goederen; 2° die echtgenoot of de kinderen 
lieten blijken dat hun goederen of de gelden waarmede die goederen werden aan-
geschaft voortkwamen van een successie, van een schenking uitgaande van ande-
re personen dan de belastingplichtige, ofwel van hun eigen inkomsten of nog van 
de realisatie van aldus verkregen goederen.

Blijkens §2 van datzelfde artikel mocht de invordering van de gedeelten van 
de belasting in verband met de respectieve inkomsten van de echtgenoot of van 
de kinderen, in alle geval, worden vervolgd op al de respectieve goederen der be-
langhebbenden.

Uit geen van beide bepalingen volgt dat er in hoofde van de echtgenoten in 
enige hoofdelijkheid werd voorzien. Er werd enkel bepaald dat de belasting op 
naam van het gezinshoofd werd ingekohierd en dat de belasting mede kon wor-
den vervolgd op de goederen, toebehorende aan de andere echtgenoot.

Ten slotte volgt uit artikel 1537 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op 
de huwelijksstelsels van scheiding van goederen ten tijde van de inkohiering der 
belasting, dat elk van de echtgenoten bijdraagt tot de lasten van het huwelijk vol-
gens hetgeen in hun huwelijkscontract desbetreffend werd overeengekomen.

Uit deze bepaling volgt derhalve evenmin de hoofdelijkheid van de echtgeno-
ten.

Besluit
Hieruit volgt dat het hof van beroep dat besluit tot het bestaan van een passie-

ve hoofdelijkheid tussen beide echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van schei-
ding van goederen, die krachtens de wet bestond, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 73 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn vervanging bij 
artikel 51 van de wet van 5 januari 1976, 294 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 
van de Herstelwet van 10 februari 1981 (IV), 1200, 1202 en 1537, zoals van toe-
passing vóór zijn opheffing bij wet van 14 juli 1976, van het Burgerlijk Wet-
boek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat hoofdelijkheid niet wordt ver-
moed). Het hof van beroep kon derhalve niet wettig besluiten dat de betekening 
van het dwangbevel aan de echtgenoot van de eiseres de verjaring te hare aan-
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zien had gestuit (schending van de artikelen 1206, 2244 en 2249 van het Burger-
lijk  Wetboek,  208,  eerste  lid,  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 194 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen)  en  kon  derhalve,  in  afwezigheid  van 
vaststelling dat de dwangbevelen aan eiseres op rechtsgeldige wijze waren bete-
kend geworden niet wettig besluiten dat de belastingschuld voor het aanslagjaar 
1968 niet was verjaard te hare opzichte (schending van de artikelen 208, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing 
vóór zijn wijziging bij wet van 30 mei 1972, 304, eerste lid, van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen (1964), 194, zoals van toepassing vóór zijn wijziging 
bij koninklijk besluit van 28 mei 1970, 194, zoals van toepassing na zijn wijzi-
ging bij voornoemd koninklijk besluit,  van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 1234 van 
het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 73 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

zoals van toepassing vóór zijn vervanging bij artikel 51 van de wet van 5 januari 
1976, worden de belastbare inkomsten van echtgenoten samengevoegd, ongeacht 
het aangenomen huwelijksstelsel, en wordt de aanslag op naam van het gezins-
hoofd gevestigd.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 294, §1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) mag de invordering van de belasting gevestigd 
ten name van het gezinshoofd vervolgd worden op al de roerende of onroerende 
goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met 
dat der ouders werd samengevoegd.

Deze verhaalsmogelijkheid is  niet  van toepassing indien de echtgenoot laat 
blijken dat hij die goederen vóór zijn huwelijk bezat of dat hij ze nadien heeft 
verkregen door wederbelegging van de realisatieprijs van dergelijke goederen, of 
indien die echtgenoot of de kinderen laten blijken dat hun goederen of de gelden 
waarmede die goederen werden aangeschaft, voortkomen van een nalatenschap, 
van een schenking uitgaande van andere personen dan de belastingplichtige, of-
wel van hun eigen inkomsten of nog van de realisatie van aldus verkregen goede-
ren.

3. Artikel 294, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) heeft 
niet tot gevolg dat echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de be-
lastingschuld, maar bepaalt enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schat-
kist.

4. Het arrest oordeelt dat krachtens de wet een passieve hoofdelijkheid bestaat 
tussen echtgenoten vermits zij beiden gehouden zijn tot dezelfde belastingschuld 
zodat de betekening van een dwangbevel aan de ene echtgenoot ook de verjaring 
tegen de andere echtgenoot stuit.

5. Het arrest schendt derhalve artikel 294, §1, van het Wetboek van de Inkom-
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stenbelastingen (1964).
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 ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 318

1° KAMER - 8 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - TEN LASTE GENOMEN VERLIEZEN VAN 
EEN VENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN INZAKE AFTREK - TENLASTENEMING MET HET OOG OP HET 
BEHOUD VAN BEROEPSINKOMSTEN - DRAAGWIJDTE

De  verliezen  van  een  vennootschap  die  bestuurders  en  werkende  vennoten  of  
bedrijfsleiders ten laste nemen zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten onder de in de  
wet gestelde voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van 
bedrijfsinkomsten  die  zij  periodiek  uit  de  betrokken  vennootschap  verkrijgen.  De  
wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van  
de beroepsinkomsten is op zichzelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen  
verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de beoordeling van voormelde  
wettelijke voorwaarde12. (Art. 53, 15°, W.I.B. 1992)

(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de tenlasteneming door eiser over de aanslagjaren 

1996 t.e.m. 1999 van de verliezen gemaakt door de C.V.A. DEMVEST in toepassing van 
artikel 53, 15° W.I.B. 1992.

De feitelijke gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat.
Op 20 november 1992 gaat de eerste eiser (met de participatie voor 1 aandeel, van de 

N.V. Johan De Muynck) over tot de oprichting van een commanditaire vennootschap op 
aandelen,  nl.  de  C.V.A.  DEMVEST,  met  1.250.000  BEF  als  kapitaal,  en  als 
maatschappelijk  doel  het  verwerven  van  aandelen  en  financiële  waarden,  het  beheer 
ervan, consulting inzake vennootschappen, beheer van onroerende goederen, enz..

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Art. 53, 15°, W.I.B. (1992) in de versie toepasselijk voor de aanslagjaren 1995 tot 1997, en in de 
daarop volgende versie toepasselijk voor de aanslagjaren 1998 en 1999. 
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Op  3  maart  1993  wordt  het  kapitaal  van  de  C.V.A.  DEMVEST  verhoogd  met 
23.750.000 BEF, door inschrijving en volstorting vanwege eerste eiser, om het te brengen 
op 25.000.000 BEF. 

Een “consolidatie” van de belangen van de meerderheidsaandeelhouders in de groep 
Franki NV (met name eerste eiser en de Groep Van Roey N.V.) leidde tot de oprichting 
van een N.V. Frankipar, ook op 20 november 1992.

Met het oog op de aankoop van 245.266 aandelen Franki N.V. sloot eerste eiser op 6 
december 1990 ten persoonlijke titel een lening af van 70.000.000 BEF bij de Paribas-
bank, gepaard gaande met de inpandgeving van deze aandelen.

Na de kapitaalverhoging van de N.V. Frankipar werd door eerste eiser de naakte eigen-
dom van 10.750 aandelen Frankipar aan de C.V.A. DEMVEST verkocht voor de prijs van 
94.300.000 BEF, betaald voor 69.300.000 BEF in cash en voor 25.000.000 BEF op de re-
kening-courant van eerste eiser. Dit liet eerste eiser toe zijn lening bij de Paribas-bank af 
te lossen. 

Door het geheel van deze verrichting:
- behield eerste eiser, als vruchtgebruiker, zijn roerende inkomsten uit de N.V. Franki;
-  en  behield  hij,  via  de  C.V.A.  DEMVEST,  zijn  stemrecht  en  zijn  invloed  op  de 

effectenportefeuille.
Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat deze verrichting in  de beoogde periode de enige 

werkzaamheid van de C.V.A. DEMVEST is geweest.
Eiser wil de uit deze verrichting voor de C.V.A. DEMVEST voortvloeiende financiële 

lasten  leidend  tot  een  verlies  in  zijn  aangifte  in  de  personenbelasting  als  bedrijfslast 
aftrekken in toepassing van artikel 53, 15° W.I.B. 1992.

Zowel de eerste rechter als het hof van beroep verwierpen die aftrek nu eiser niet het 
bewijs  leverde  dat  de  verliezen  ten  laste  werden  genomen  met  het  inzicht  om 
beroepsinkomen,  die  de  belastingplichtige  periodiek  uit  de  vennootschap  verrijgt,  te 
behouden.

2. (...)
3. In het tweede middel verwijten eisers het arrest artikel 53, 15°, van het W.I.B. 1992 

te hebben geschonden doordat het beslist dat de tenlasteneming van de litigieuze verliezen 
niet gebeurde met het oog op het behoud van beroepsinkomsten die eerste eiser uit de 
vennootschap verkrijgt, terwijl eisers nochtans hadden aangetoond dat eerste eiser tijdens 
de desbetreffende aanslagjaren 1996 tot en met 1999 beroepsinkomsten heeft verworven 
uit de vennootschap, nl. telkens een bezoldiging ten belope van 2.500.000 BEF.

4. Artikel 53, 15° WIB 1992 verbiedt uitdrukkelijk de aftrek als beroepskosten van 
verliezen  van  vennootschappen  die  natuurlijke  personen  ten  laste  nemen,  behoudens 
indien de tenlasteneming onder bepaalde voorwaarden geschiedt door bedrijfsleiders met 
het oog op het behoud van beroepsinkomsten welke die bedrijfsleiders periodiek uit hun  
vennootschap verkrijgen. 

5.  Tot voor kort  stelde de Administratie  dat  de  aftrek diende geweigerd te worden 
indien er een ernstige wanverhouding bestond tussen het bedrag van de ten laste genomen 
verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten die de belastingplichtige gewoonlijk 
behaalde uit de vennootschap waarin hij bestuurder of werkend vennoot was. In de Com. 
I.B. werd ter zake als vereiste gesteld dat er een verhouding moet bestaan tussen het 
bedrag van de ten laste genomen verliezen en de inkomsten die de belastingplichtige uit 
de vennootschap ontvangt (de zogenaamde “proportionaliteitsvoorwaarde”; Com. I.B., nr. 
53/222). 

Deze vereiste vindt men nochtans niet  terug in de wettekst  zelf,  evenmin als in de 
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vroegere  wetgeving.  De  hoven  van  beroep  hebben  daarom  herhaaldelijk  het 
administratieve standpunt verworpen (cfr. o.m. Luik, 9 mei 1990,  Fisc. Koer.,  92/171; 
Antwerpen,  9  juni  1994,  Fisc.  Koer.,  94/508;  Antwerpen,  5  mei  1995,  Fisc.  Koer., 
95/508;  Antwerpen,  22  oktober  1996,  F.J.F.,  N°  96/262;  Gent,  16  januari  1997, 
Fiscoloog, 1997, nr. 606; Brussel, 13 januari 1997, Fisc. Koer., 97/322; Gent, 2 oktober 
1997, A.F.T., 1998, 118; Gent, 25 juni 1998, Fisc. Koer., 1998, 392; Bergen, 4 december 
1998,  F.J.F.,  N°  99/73;  TIBERGHIEN,  Handboek voor  Fiscaal  Recht,  2004,  Brussel,  De 
Boeck en Larcier, 2004, p. 187, nr. 1264, voetnoot 777).

6.  Gelet  op  de  voor  de  administratie  ongunstige  arresten,  werd  beslist  om  de 
administratieve commentaar aan te passen en de proportionaliteitsvoorwaarde op te heffen 
(Com. I.B. 92, nr. 53/222, 1° e.v.).

Thans gaat  de  administratie  er  terecht  van uit  dat  “de  (wan)verhouding tussen  het  
bedrag van de door de bedrijfsleider ten laste genomen verliezen van de vennootschap en 
het bedrag van de beroepsinkomsten die  betrokkene uit  de vennootschap verkrijgt  op  
zichzelf  geen reden is om de aftrek van de door een bedrijfsleider ten laste genomen  
verliezen te weigeren” en dat “de (wan) verhouding wel een element of een criterium kan  
zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de  tenslasteneming  van  
vennootschapsverliezen moet zijn gedaan met het oog op het behoud van persoonlijke  
beroepsinkomsten die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt”. 

Deze administratieve richtlijn, opgenomen in de administratieve circulaire van 13 juli 
1998, nr. Ci.RH.243/486.044 en de Com. I.B. 92, is gesteund op een aantal arresten van 
de Raad van State die als bijlagen 4 en 5 bij de voormelde circulaire zijn opgenomen, en 
is ondertussen door talrijke arresten bevestigd (o.m. Brussel, 18 februari 1999, Fiscoloog, 
712,  10;  Antwerpen,  22 februari  2000,  F.J.F.,  N° 2001/75;  Antwerpen,  19 november 
2002, F.J.F., N° 2003/103; Zie ook Parl. Vr. nr. 705 van Mevr. PIETERS van 28 mei 2001, 
Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, nr. 102, p. 11917-11920; Bull., nr. 828, p. 1973-1979; 
Parl. Vr. nr. 704 van de h. HENDRICKX van 22 mei 2001, Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, 
nr. 102, p. 11913-11917; Bull., nr. 828, p. 1967).

7. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 augustus 1986 werd het 
nieuw voorgestelde artikel 50, 6° WIB 1964 (thans artikel 53, 15° WIB 1992) als volgt 
verantwoord:

“Anderzijds stelt de administratie vast dat de neiging tot het oprichten van vennoot-
schappen – zonder dat het noodzakelijk gaat om optievennootschappen – met als uitein-
delijk doel verliezen te creëren, overhands toeneemt. Deze vorm van belastingontwijking  
moet worden tegengegaan. Daarom wordt tevens voorgesteld de verliezen die door de 
vennoten ten laste worden genomen, op fiscaal vlak slechts in aanmerking te nemen in-
dien zij het bewijs leveren dat:

- de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij  
periodiek uit die vennootschap verkrijgen…;

- die tenlasteneming gebeurt bij wijze van een definitieve storting in speciën;
- die gestorte sommen door de vennootschap volledig aangewend worden voor de ver-

mindering van haar bedrijfsverliezen.”
De voorgestelde  maatregel  wordt  mede verantwoord door  het  stelsel  dat  thans  van 

toepassing is op de inkomsten van de bestuurders van aandelenvennootschappen en van 
werkende  vennoten  van  personenvennootschappen,  waarbij  als  bezoldigingen  worden 
belast de inkomsten die zij wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit behalen. 
In dat stelsel is het logisch te beschouwen dat de door een bestuurder of werkend vennoot 
ten laste genomen verliezen van de vennootschap enkel fiscaal aftrekbaar zijn wanneer zij 
ten laste worden genomen om de bedrijfsinkomsten uit  die vennootschap te behouden 
(M.v.T., Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen (Parl. voorbereiding wet van 4 
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augustus 1986 houdende fiscale bepalingen), Senaat, zitting 1985-86, 19 juni 1986, p.8-
9).

8. Uit de wettekst kan afgeleid worden dat de betrokken bestuurder of werkend vennoot 
periodieke inkomsten moet behaald hebben en deze ook in de toekomst wil veilig stellen 
door  de  huidige  vennootschapsverliezen  ten  laste  te  nemen.  De  problematiek  van  de 
verhouding  tussen  het  bedrag  van  het  ten  laste  genomen  verlies  en  de  periodieke 
inkomsten situeert zich dus in het zeer brede kader van het geheel van de bedrijfsuitgaven.

Daarbij  moet  men  er  redelijkerwijze  van  uitgaan  dat  niemand  zomaar  belangrijke 
sommen onherroepelijk stort aan een verlieslijdende vennootschap als hij daarvoor geen 
goede reden heeft: ofwel hoopt de betrokken bedrijfsleider door de tenlasteneming van het 
verlies in de toekomst uit de vennootschap zijn periodiek inkomen te halen, hetgeen deze 
tenlasteneming volledig verantwoordt, ofwel heeft deze persoon andere bedoelingen en 
dan  moet  de  aftrek geweigerd worden (K.  GHEYSEN,  “Omtrent  de  tenlasteneming van 
verliezen en de “redelijke” verhouding daarbij  met de bedrijfsinkomsten”,  noot onder 
Antwerpen, 9 juni 1994, A.F.T., 1994, (222), 225).

Het is precies bij de beoordeling van de casus naar dat onderscheid dat de verhouding 
tussen het ten laste genomen verlies en de periodieke inkomsten een rol kan spelen. Wan-
neer bv. de periodieke inkomsten altijd gering waren en uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat deze nooit hoger kunnen worden, is het niet onredelijk om een tenlasteneming van een 
belangrijk verlies als bedrijfsuitgave te weigeren (K. GHEYSEN, o.c., p. 226)3.

Een tenlasteneming weigeren als bedrijfsuitgave op de enkele grond dat deze zelfs in 
belangrijke  mate  de  actuele  periodieke  inkomsten  overtreft,  lijkt  anderzijds  niet 
gerechtvaardigd.

9. De verhouding tussen het bedrag van het ten laste genomen verlies en de periodieke 
inkomsten dient bovendien te worden beoordeeld in een breder perspectief dan louter in 
het jaar waarin de tenlasteneming plaats vond.

Het is immers in de kleinere familievennootschappen de regel dat de beroepsinkomsten 
groter worden naarmate het vennootschapsresultaat beter wordt, maar omgekeerd ook dat 
de  periodieke  inkomsten  kleiner  worden  wanneer  de  vennootschap  verliezen  boekt. 
Wanneer de vennootschap verliezen boekt, zou het overigens bedrijfseconomisch niet te 
verantwoorden  zijn  om  het  vennootschapsverlies  te  verhogen  door  plots  hogere 
vergoedingen toe te kennen aan de bestuurders of werkende vennoten. In die optiek is het 
mogelijk dat gedurende de jaren dat de vennootschap verliezen boekt, de bedrijfsleider 
zich  tevreden  stelt  met  een  kleinere  periodieke  vergoeding  en  zelfs  de 
vennootschapsverliezen aanzuivert door storting van een onherroepelijke som, omdat hij 
in  de  stellige  overtuiging  verkeert  dat  de  vennootschap  in  de  nabije  toekomst  terug 
winsten zal maken, hetgeen dan voor hem weer hogere periodieke vergoedingen mogelijk 
maakt. 

Met auteur GHEYSEN kan aangenomen worden dat de keuze voor een dergelijk beleid 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de belastingplichtige behoort, terwijl de Administratie 
zich onmogelijk vermag in de plaats te stellen van de belastingplichtige om een dergelijke 
keuze af te wijzen (K. GHEYSEN, o.c., p. 226).

3 Het standpunt van Philippart De Foy sluit hierbij aan: “A vrai dire, on ne voit pas de raison de 
refuser la disproportion entre les pertes et les revenus comme une présomption de l’homme selon 
laquelle  la  prise  en  charge  n’a  pas  pour  but  de  sauvegarder  des  revenus  professionnels.  Les  
décisions qui rejettent  d’emblée cette présomption comme étant contraire à la loi me paraissent  
critiquables à cet égard. En particulier, il n’est pas normal que le juge se contente de constater que 
l’associé a effectivement perçu périodiquement des revenus de sa société sans chercher à savoir si la 
prise en charge de la perte avait réellement pour but la sauvegarde de ses revenus professionnels  
futurs” (PHILIPPART DE FOY, B., “Les conditions de proportionnalité et d’antériorité en matière de prise 
en charge des pertes sociales”, R.G.F., 2000, (186), 192.
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10. In deze zaak hebben de appelrechters hoger vermelde principes correct toegepast 
waar zij een onderzoek hebben verricht naar de feitelijke bedoeling van de bedrijfsleider. 
De appelrechters komen namelijk tot de bevinding dat de tenlasteneming van de verliezen 
ten deze niet gebeurde met het oog op het behalen van periodieke beroepsinkomen uit de 
vennootschap  op  grond  van  een  gedetailleerde  ontleding  van  de  door  eerste  eiser 
ontwikkelde strategie.

De appelrechters hebben in dat verband immers vastgesteld dat:
-  “gedurende  de  periode  van  20  november  1992  tot  31  december  1997  de  C.V.A. 

DEMVEST geen omzet verwezenlijkte en uit  de kostenstructuur van de vennootschap 
blijkt  dat enkel de financiering van de aangekochte naakte eigendom van de aandelen 
N.V. FRANKIPAR de enige werkzaamheid van de vennootschap was;

- “eerste (eiser) tijdens de (litigieuze) boekjaren telkens een bezoldiging ontving van 
2.500.000 BEF uit de vennootschap, (doch eisers) geen enkel stuk voorleggen waaruit 
blijkt dat de structuur van de vennootschap, haar financieel plan, haar lasten en inkomsten 
op korte, middellange of lange termijn, (eerste eiser) toelaten om beroepsinkomsten te 
verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste genomen verliezen (…).”

11.  Eisers’  standpunt  faalt  overigens  naar  recht  waar  zij  er  van  uitgaan  “dat  het 
dienaangaande  volgens  de  wetgever  noodzakelijk  is,  maar  tevens  voldoende,  dat  de  
belastingplichtige aantoont dat hij beroepsinkomen heeft verworven uit de vennootschap,  
en dit ongeacht de hoegrootheid van de respectievelijke ten laste genomen verliezen en de  
beroepsinkomsten” (voorziening, p. 19, tweede alinea).

De  omstandigheid  dat  de  bedrijfsleider  periodiek  beroepsinkomsten  uit  de 
vennootschap heeft behaald, neemt immers niet weg dat de rechter bij de

beoordeling van de precieze bedoeling van de bedrijfsleider op grond van de concrete 
feitelijke  gegevens  van  de  zaak  tot  de  bevinding  kan  komen  dat,  zoals  ten  deze,  de 
verliezen niet ten laste werden genomen met het inzicht om periodieke beroepsinkomsten 
uit de vennootschap te verkrijgen.

Het zou overigens niet te verzoenen zijn met de hoger besproken ratio legis van artikel 
53, 15° van het W.I.B. 1992 wanneer, bij  de oprichting van vennootschappen met als 
uiteindelijk doel verliezen te creëren, de ter zake gestelde voorwaarde eenvoudigweg zou 
kunnen  omzeild  door  de  bedrijfsleider  eenvoudigweg  en  pro  forma een  bescheiden 
beroepsinkomen toe te kennen.

12. (...)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 53, 15°, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zoals van toepas-

sing voor de aanslagjaren 1996 tot en met 1999.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen, op beroep van de eisers tegen het vonnis 

dd. 26 juni 2002, zegt voor recht:
"Als de Administratie betwist dat de beroepsverliezen ten laste worden geno-

men met het inzicht om beroepsinkomsten te behouden en zij zich daarbij be-
roept op de wanverhouding tussen de ten laste genomen verliezen en de uit de 
vennootschap gehaalde beroepsinkomsten, moeten appellanten aantonen dat de 
administratie uit dit gegeven een onjuist gevolg heeft getrokken. Dit bewijs kan 
geleverd worden door aan te tonen dat de structuur van de vennootschap, haar fi-
nancieel plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange - lange termijn, 
toelaten om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste 
genomen  verliezen.  Als  dat  bewijs  ontbreekt,  kan  onmogelijk  voorgehouden 
worden dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om beroepsin-
komsten die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te behouden".

Hoewel de wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verlie-
zen en beroepsinkomsten die de bestuurder of de werkend vennoot uit de ven-
nootschap verkrijgt op zichzelf geen reden is om de aftrek van de ten laste geno-
men verliezen te weigeren, kan die wanverhouding wel een belangrijk element of 
criterium zijn bij de beoordeling van de bedoeling die de bestuurder of werkend 
vennoot heeft bij het ten laste nemen van de verliezen. De administratie voegt 
geen voorwaarde toe aan de wet als zij uit die feiten afleidt dat het niet de bedoe-
ling van de belastingplichtige is beroepsinkomsten te behouden." (...) "Geduren-
de de periode van 20 november 1992 tot 31 december 1997 verwezenlijkte de 
CVA Demvest geen omzet en uit de kostenstructuur van de vennootschap blijkt 
dat enkel de financiering van de aangekochte naakte eigendom van de aandelen 
NV Frankipar de enige werkzaamheid van de vennootschap was" (...). "Appel-
lanten leggen geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat de structuur van de ven-
nootschap, haar financieel plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange 
- lange termijn, toelaten om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn 
dan de ten laste genomen verliezen, zodat onmogelijk kan voorgehouden worden 
dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om beroepsinkomsten 
die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te behouden. Het is im-
mers totaal ongeloofwaardig voor te houden dat jaarlijks geld aan een vennoot-
schap wordt afgestaan, terwijl geen enkele redelijke verwachting zou bestaan dat 
de inkomsten uit de vennootschap ooit belangrijker zullen zijn dan de ten laste 
genomen verliezen. Appellanten bewijzen dus niet dat werd voldaan aan de eer-
ste voorwaarde van artikel 53, 15°, WIB/92".

Grieven
Artikel 53, 15°, WIB/92, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1996 en 

1997 luidt als volgt: Als beroepskosten worden niet aangemerkt: (...) 15° verlie-
zen van vennootschappen die bestuurders en werkende vennoten ten laste nemen, 
behoudens indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en on-
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voorwaardelijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten 
welke de belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus 
betaalde som door de vennootschap volledig wordt gebruikt voor de aanzuive-
ring van haar verliezen "en artikel 53, 15° WIB/92, zoals van toepassing voor de 
aanslagjaren 1998 en 1999 luidt als volgt: "Als beroepskosten worden niet aan-
gemerkt: (...) 15° verliezen van vennootschappen ten laste genomen door natuur-
lijke personen, behoudens indien het gaat om bedrijfsleiders die deze tenlastene-
ming  verwezenlijken  door  onherroepelijke  en onvoorwaardelijke  betaling  van 
een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die leiders periodiek uit 
de vennootschap verkrijgen en de aldus betaalde som door de vennootschap vol-
ledig wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen."

Aldus kunnen krachtens artikel 53, 15° van het Wetboek der Inkomstenbelas-
tingen de ten laste genomen verliezen van vennootschappen worden afgetrokken 
als beroepskosten indien het  bewijs  wordt  geleverd dat  aan de volgende drie 
voorwaarden tegelijk voldaan is:

1° de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen moet gebeuren met het 
oog op het behoud van beroepsinkomsten die de betrokken belastingplichtigen 
periodiek uit de vennootschap verkrijgen;

2° de tenlasteneming moet geschieden door de onherroepelijke en de onvoor-
waardelijke betaling van een som geld;

3° de betrokken vennootschap moet de aldus betaalde som gebruikt hebben 
voor de aanzuivering van haar verliezen.

De betwisting in casu slaat niet op het vervullen van de tweede en derde voor-
waarde, maar op het vervuld zijn van de eerste voorwaarde. Dienaangaande is 
het volgens de wetgever noodzakelijk, maar tevens voldoende, dat de belasting-
plichtige  aantoont  dat  hij  beroepsinkomsten  heeft  verworven  uit  de  vennoot-
schap, en dit ongeacht de hoegrootheid van de respectievelijke ten laste genomen 
verliezen en de beroepsinkomsten; dat er dan ook een bepaalde band moet be-
staan tussen de vennootschap en de persoon die de verliezen van de vennoot-
schap ten laste neemt.

In casu blijkt uit de feiten, zoals beoordeeld en aangenomen door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, dat de eerste eiser tijdens de desbetreffende aanslagjaren 
1996 tot en met 1999 telkens een bezoldiging uit de vennootschap, waarvan de 
verliezen ten laste werden genomen, heeft ontvangen ten belope van 2.500.000 
BEF (thans 61.973,38 euro); dat de eisers derhalve op basis van de objectief voor 
handen zijnde gegevens hebben aangetoond dat de eerste eiser beroepsinkomsten 
heeft verworven uit de vennootschap, waardoor de eerste voorwaarde van artikel 
53, 15°, WIB/92 vervuld is.

De feitelijke overwegingen van het Hof van Beroep te Antwerpen dat:
- de vennootschap waarvan de verliezen ten laste werden genomen gedurende 

de desbetreffende aanslagjaren geen omzet verwezenlijkte;
- uit de kostenstructuur van de vennootschap blijkt dat de financiering van de 

aangekochte naakte eigendom van de door die vennootschap aangehouden aan-
delen de enige werkzaamheid van de vennootschap was;
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- jaarlijks geld aan deze vennootschap wordt afgestaan, terwijl geen enkele re-
delijke verwachting zou bestaan dat de inkomsten uit de vennootschap ooit be-
langrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen.

dienaangaande niet van belang zijn bij de beoordeling van de vervulling van 
de eerste voorwaarde van artikel 53, 15°, WIB/92.

De voorwaarde  van het  behoud van de beroepsinkomsten moet  beoordeeld 
worden vanuit het standpunt van de belastingplichtige en niet vanuit het stand-
punt van de vennootschap waarvan de verliezen ten laste worden genomen;

Daarenboven vindt een subjectieve benadering van de eerste voorwaarde van 
artikel 53, 15°, WIB/92, met name de beoordeling van wat men "uiteindelijk", 
i.e. naast het verkrijgen of behouden van periodieke inkomsten uit de vennoot-
schap, met de tenlasteneming van de verliezen beoogt, geen steun vindt in de 
wet; Daarenboven behoeft een duidelijke wet geen interpretatie (Cass., 11 de-
cember 1962, Pas., 1963, I, 455); Het essentieel uitgangspunt bij de interpretatie 
van wetteksten is immers een onduidelijke wettekst; de tekst van artikel 53, 15°, 
van het Wetboek der inkomstenbelastingen bevat echter geen onduidelijkheden 
die deze uitbreiding ervan door middel van een subjectieve interpretatie recht-
vaardigen; tenslotte zijn fiscale wetteksten van openbare orde en dienen dus re-
strictief geïnterpreteerd te worden.

Het arrest heeft bijgevolg niet zonder schending van artikel 53, 15°, van het 
Wetboek der  Inkomstenbelastingen naar  recht  kunnen beslissen dat  de eisers, 
naast het feit dat de eerste eiser beroepsinkomsten heeft genoten uit de vennoot-
schap, dienden te bewijzen dat de structuur van de vennootschap, haar financieel 
plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange - lange termijn, toelaten 
om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste geno-
men verliezen, en dat bij gebrek aan dergelijk bewijs de eisers onmogelijk kon-
den voorhouden dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om 
beroepsinkomsten die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te be-
houden.

Hieruit volgt dat het arrest artikel 53, 15° van het van het Wetboek der Inkom-
stenbelastingen zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1996 tot en met 1999 
schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 53, 15°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1995 tot 1997, worden als be-
roepskosten niet aangemerkt, verliezen van vennootschappen die bestuurders en 
werkende vennoten ten laste  nemen, behoudens indien de tenlasteneming ge-
schiedt door de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som voor 
het behoud van beroepsinkomsten welke die belastingplichtige periodiek uit de 
vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig 
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wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen.
Krachtens  artikel  53,  15°,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals van toepassing tijdens de aanslagjaren 1998 en 1999, worden als 
beroepskosten niet aangemerkt, verliezen van vennootschappen ten laste geno-
men door natuurlijke personen, behoudens indien het gaat om bedrijfsleiders die 
deze tenlasteneming verwezenlijken door de onherroepelijke en onvoorwaarde-
lijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die lei-
ders periodiek uit de vennootschap verkrijgen en de aldus betaalde som door de 
vennootschap volledig wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen.

7. Hieruit volgt dat de verliezen van een vennootschap die bestuurders en wer-
kende vennoten of bedrijfsleiders ten laste nemen slechts aftrekbaar zijn als be-
roepskosten op voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het be-
houd van bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap ver-
krijgen.

8. De wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en 
het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf geen reden om de aftrek van 
de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de 
beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming van de verlie-
zen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van per-
soonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot of bedrijfslei-
der periodiek uit de vennootschap verkrijgt.

9. Anders dan het middel aanvoert, toont de omstandigheid dat de bestuurder 
beroepsinkomsten heeft verworven uit de verlieslatende vennootschap niet steeds 
aan dat de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog 
op het behoud van de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap 
verkrijgt.

10. Het middel faalt naar recht.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. D. Caestecker, Antwerpen en Claeys Boúúaert.

Nr. 319

1° KAMER - 8 juni 2006

1º BELASTING - GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS 
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ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE 
TREFT - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - VEREISTEN

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS 
ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 
- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN 
BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE 
BELASTINGPLICHTIGE TREFT

1º, 2º, 3º, 4º en 5º De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-
discriminatie inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale  
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor  
zover  daarvoor  een  objectieve  en  redelijke  verantwoording  bestaat.  De  al  of  niet  
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de  
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet  
geschonden door het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige  
treft1. (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(STEVAN nv T. GEMEENTE LENDELEDE)

ARREST

(A.R. F.04.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-

bruari 1994. 
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 27 april 2004 verklaart het hof van beroep het verhaal ontvanke-

lijk en gegrond, doet het bestreden vonnis teniet en verklaart de oorspronkelijke 

1 Zie Cass. 15 jan. 2004, A.R. F.02.0006.N, nr. 24, met concl. O.M., www.cass.be.
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vorderingen van eiseres ongegrond, na ondermeer aangaande de door de eiseres 
ingeroepen schending van het gelijkheidsbeginsel te hebben overwogen:

"De in artikel 10 van de Grondwet (1994) vervatte regel van de gelijkheid van 
de Belgen voor de wet, de in artikel 11 Grondwet (1994) neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrij-
heden alsmede de regel van artikel 172 Grondwet (1994) inzake de gelijkheid 
voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, 
gelijkelijk worden behandeld.

Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden doordat een belasting slechts 
één welbepaalde situatie of één belastingplichtige treft, maar wel doordat verge-
lijkbare situaties of belastingplichtigen een verschillende behandeling krijgen.

Het door (de eiseres) gehekelde besluit zelf voert in zijn artikel 1 een aanvul-
lende belasting in op de heffing van de Vlaamse Gemeenschap in toepassing van 
artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981. In het artikel 2 wordt bepaald dat deze 
belasting wordt berekend op alle categorieën van afvalstoffen zoals omschreven 
in het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen en zoals dit 
werd gewijzigd of nog zal gewijzigd worden bij latere besluiten. Het artikel 3 re-
gelt vervolgens de invoering van de belasting bij wege van kohier, de aangifte, 
de procedure van ambtshalve belasting. Het artikel 4 van het besluit regelt de 
verdere invordering en de bezwaarprocedure. Het artikel 5 voorziet dat de belas-
tingplichtige onderworpen is aan dezelfde regels zoals vastgesteld bij het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 20/12/1989, houdende bepalingen tot uitvoe-
ring van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en volgens het besluit van 
14/02/1990 van de Vlaamse Executieve houdende nadere regelen betreffende mi-
lieuheffingen op vaste afvalstoffen. Volgens het artikel 6 tenslotte wordt een af-
schrift van het besluit voor verder gevolg aan de bevoegde overheid gestuurd.

Deze bepalingen hebben betrekking op alle  belastingplichtigen die  voldoen 
aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 van het besluit. Op geen enkel ogenblik 
wordt in het reglement, bestaande uit de vermelde artikelen 1 tot 6 het toepas-
singsgebied van de belasting beperkt tot (de eiseres). Een andere belastingplichti-
ge die de beide artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde heffing van de Vlaamse 
Gemeenschap verschuldigd is, dient evenzeer de aanvullende gemeentebelasting 
te betalen als de (eiseres).

Het gelijkheidsbeginsel is dan ook niet geschonden. Hieraan wijzigt niets de 
verwijzing in de overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk reglementair ge-
deelte naar de stortplaats van de (eiseres) en naar de (eiseres) zelf. De (eiseres) 
baat immers de enige stortplaats uit in de gemeente, zodat de vermeldingen om-
trent de (eiseres) enkel de juiste feitelijke situatie weergeven die bestond op het 
ogenblik van het nemen van het besluit en die het opleggen van de aanvullende 
gemeentebelasting  moet  rechtvaardigen.  Deze  verwijzing  niet  belet  dat  zoals 
voorzegd, een andere belastingplichtige desgevallend de aanvullende belasting 
zou moeten betalen.

De verwijzing door de (verweerster) naar een gemeentebesluit van eind 2001 
is niet dienend nu dit laatste besluit te dezen niet moet worden toegepast.

De (eiseres) is verder van oordeel dat het belastingreglement het gelijkheidsbe-
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ginsel schendt omdat er geen redelijke verantwoording is van de ongelijkheid in 
functie van het doel van belasting, en tevens het evenredigheidsbeginsel en de 
motiveringsplicht geschonden zijn. In het licht van de doelstelling van de opge-
legde opcentiemen (kosten voor wegenwerken, signalisatie en ontrading) aanziet 
zij  de jaarlijkse opbrengst van 298.000 euro van de aanvullende belasting als 
kennelijk onredelijk, mede omdat sedert jaren geen wegeniswerken zijn uitge-
voerd, de signalisatie al jaren dezelfde is, en zij reeds 1.487.361 euro aan milieu-
heffing betaalt omwille van de hypotheek op het leefmilieu. Minstens is er geen 
toereikende motivering aldus de (eiseres).

De door de geïntimeerde aangevoerde omstandigheden omtrent onderhoud van 
wegen en aanbrengen van signalisatie worden niet bewezen. Verhoogd vracht-
wagenverkeer naar de stortplaats met bijkomende kosten voor de gemeente is in 
rede aan te nemen. De aanvullende gemeentebelasting werd ook bijkomend op-
gelegd als middel om de belasting van het leefmilieu en de volksgezondheid van 
de gemeentebevolking tegen te gaan, meer bepaald door de toevoer van het afval 
zoveel mogelijk af te remmen en als zodanig het aanwenden van meer milieu-
vriendelijke verwijderingswijzen te stimuleren. Opdat de aanvullende belasting 
enig ontradend/aanmoedigend effect zou kunnen hebben, mag zij niet onbelang-
rijk zijn, zonder daarom buiten verhouding te mogen zijn. Dergelijke disproporti-
onaliteit blijkt te dezen niet.

De overwegingen voorafgaand aan het reglementerend gedeelte van het besluit 
rechtvaardigen op afdoende wijze het invoeren van de aanvullende belasting.

Het door de (eiseres) aangevoerde middel is ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres liet in haar eerste besluiten op pagina 3 een middel gelden, geput uit 

de schending van het fiscaaljuridisch gelijkheidsbeginsel, aanvoerend dat de be-
lasting formeel werd gevestigd in hoofde van één bepaalde belastingplichtige. De 
eiseres verduidelijkte dat de in het kader van het gelijkheidsprincipe noodzakelij-
ke objectiviteit  en verantwoording t.o.v. het doel en de aard van de belasting 
moet onderzocht worden op basis van het doel van de belastingheffing, zoals dat 
blijkt uit de belastingverordening en de daaraan voorafgaande overwegingen.

Het litigieuze gemeentelijk belastingreglement d.d. 16 december 1999, dat uit-
gevaardigd wordt op grond van de hierna volgende, daaraan voorafgaande en 
daarmee onlosmakelijk verbonden overwegingen "dat op het grondgebied Len-
delede een vergunde stortplaats is gevestigd, dat deze stortplaats niet enkel het 
plaatselijk afval, maar ook de fracties, afkomstig van andere gemeente ontvangt, 
dat de uitbating van voormelde stortplaats ons bestuur noodzaakt om buitenge-
wone uitgaven te dragen voor het onderhoud van wegen, aanbrengen van aange-
paste signalisatie, politiecontroles, enz..., dat de genoemde uitbating een zware 
hypotheek legt op het leefmilieu en de volksgezondheid van onze bevolking in 
het algemeen, en dat het derhalve aangewezen is om alle middelen aan te wen-
den om de toevoer van het afval zoveel mogelijk af te remmen en als zodanig het 
aanwenden van meer milieuvriendelijke verwijderingswijzen te stimuleren", en 
in de voor de appelrechter bewezen vaststelling dat deze verwijzingen naar deze 
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ene stortplaats wel degelijk betrekking hebben op de eiseres aangezien zij de eni-
ge stortplaats uitbaat (arrest, folio 94, laatste alinea), vestigt derhalve juridisch en 
niet louter in feite een belasting in hoofde van één belastingplichtige, ten deze de 
eiseres.

Besluit
Het hof van beroep dat vaststelt dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is 

omdat de verwijzing in de overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk regle-
mentair gedeelte naar één belastingplichtige, met name de eiseres, schendt het 
gelijkheidsbeginsel door het reglement toch toe te passen (schending van de arti-
kelen  10,  11,  159  en  172  van  de  gecoördineerde  Grondwet  van  17  februari 
1994).

Tweede onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-dis-

criminatie inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende 
fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van 
personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat. De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijk-
heid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

2. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door het loutere feit dat 
de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft.

3. Krachtens artikel 1 van het belastingsreglement tot het vaststellen van op-
centiemen op de milieuheffing voor het dienstjaar 2000, dat door de gemeente-
raad van de verweerster werd goedgekeurd in zitting van 16 december 1999, 
wordt een aanvullende belasting geheven "op de heffing van de Vlaamse Ge-
meenschap in toepassing van artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981" betref-
fende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

4. Krachtens artikel 2 van dit belastingreglement wordt de belasting berekend 
a rato van 20 opcentiemen op alle categorieën van afvalstoffen zoals omschreven 
in het decreet van 2 juli 1981, zoals dit werd gewijzigd of nog zal gewijzigd wor-
den bij latere besluiten.

5. Uit de lezing in samenhang van die bepalingen van het gemeentelijk belas-
tingreglement volgt dat elke uitbater van een vergunningsplichtige inrichting op 
het grondgebied van de gemeente 20 opcentiemen op de door het gewest gehe-
ven milieuheffing verschuldigd is ten voordele van de gemeente.

6. Het arrest oordeelt dat "deze bepalingen betrekking hebben op alle belas-
tingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 van het besluit" 
en dat "op geen enkel ogenblik in het reglement (...) het toepassingsgebied van 
de belasting beperkt wordt tot (de eiseres)".
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7. Het hof van beroep vermocht op grond hiervan te oordelen dat het grond-
wettelijke gelijkheidsbeginsel niet werd geschonden en dat "de verwijzing in de 
overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk reglementair gedeelte naar de stort-
plaats van (de eiseres) en naar (de eiseres) zelf" hieraan niets wijzigt.

8. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat het bestreden belastingreglement vanuit 
juridisch oogpunt een belasting vestigt in hoofde van één enkele belastingplichti-
ge, kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord, waarvan niet blijkt dat zij 

voorafgaandelijk is betekend.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. J. Speecke, Kortrijk, F. Werbrouck, Roeselaere en M. Maus, Brugge.

Nr. 320

1° KAMER - 9 juni 2006

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING - UITWERKING

De stuiting van de verjaring ten gevolge van een dagvaarding voor het gerecht, een bevel  
tot betaling of een beslag heeft enkel gevolgen voor de personen die daarbij partij zijn  
geweest;  de  door  één  van  de  schuldeisers  verkregen  stuiting  komt  de  andere  
schuldeisers niet ten goede1. (Art. 2244, B.W.)

(APRUZZESE nv T. SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0245.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 maart 2003 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 320.
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De artikelen 2242 tot 2250, inzonderheid 2244, 2249 en 2250 van het Burger-
lijk Wetboek, en 1142 tot 1144, 1792 en 2270 [van dat wetboek]. 

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  beslist  dat  de  dagvaarding  ten  gronde  en  in  kort  geding  die  de 

hoofdaannemer, de thans failliete naamloze vennootschap Seghers Construct op 
13 november 1984 tegen haar onderaannemer, eiseres, heeft uitgebracht, de ver-
jaringstermijn van tien jaar waarbinnen de rechtsvordering uit hoofde van de bij 
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwers opgeleg-
de aansprakelijkheid moet worden ingesteld heeft gestuit zodat de oproeping tot 
vrijwaring die de opdrachtgever, verweerster, aan eiseres heeft gericht op 7 okto-
ber 1993, meer dan tien jaar na de ondertekening, op 29 oktober 1982, van het 
proces-verbaal van eindoplevering van de litigieuze werken, ontvankelijk is op 
de volgende gronden:

"een dagvaarding ten gronde stuit de verjaring wegens de grieven die in de 
motivering van de dagvaarding vermeld staan, met inbegrip van alle eraan ver-
bonden gevolgen en toekomstige ontwikkelingen ervan, en zulks ten aanzien van 
alle huidige en toekomstige schade die het gevolg is van de omschreven toe-
stand; zij stuit de verjaring niet wegens gebreken die totaal verschillen van die 
welke in de motivering van de dagvaarding bedoeld kunnen zijn; 

de regels van de tienjarige aansprakelijkheid zijn van toepassing op de betrek-
kingen tussen de hoofdaannemer en de onderaannemers (Cass. 5 mei 1967, J.T., 
blz. 591);

de grieven, vervat in de dagvaarding die de hoofdaannemer S., in zijn hoeda-
nigheid van opdrachtgever ten aanzien van [eiseres], de onderaanemer Apruzze-
se, heeft uitgebracht, zijn dezelfde als die welke door [verweerster] in haar dag-
vaarding tot tussenkomst en tot vrijwaring tegen de bouwers, onder wie [eiseres] 
zijn vermeld;

de eerste dagvaarding heeft dus de verjaring van de rechtsvordering uit hoofde 
van de bij de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwers 
opgelegde aansprakelijkheid, rechtsgeldig gestuit; de verjaring begon opnieuw te 
lopen vanaf 1993; het doet niet terzake dat de opdrachtgever in de eerste proce-
dure slechts tot bindendverklaring van het vonnis werd opgeroepen".

Grieven
De verjaring wordt gestuit wanneer de titularis van een recht gebruik maakt 

van zijn recht.
Met andere woorden, de stuiting van de verjaring die het gevolg is van een 

dagvaarding voor het gerecht (artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek) komt 
enkel ten goede aan de persoon die de dagvaarding heeft uitgebracht. De derde 
die zijn schuldenaar niet heeft gedagvaard kan geen voordeel halen uit de door 
een ander persoon tegen die schuldenaar uitgebrachte dagvaarding.

De enige uitzonderingen op die regel zijn de ingebrekestelling van één van de 
hoofdelijke schuldenaars (artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek) of de inge-
brekestelling  van  de  hoofdschuldenaar  (artikel  2250  van  het  burgerlijk 
Wetboek). Die ingebrekestellingen stuiten de verjaring tegen de overige hoofde-
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lijke schuldenaars of tegen de borg.
In casu stelt het arrest niet vast dat eiseres hoofdelijk of in haar hoedanigheid 

van borg voor de verbintenissen van de venootschap Seghers gehouden was je-
gens verweerster, zodat de dagvaarding van eiseres door de vennootschap Seg-
hers de verjaring van de rechtsvordering van verweerster tegen eiseres niet kan 
hebben gestuit.

Vergeefs werpt het arrest tegen dat alle grieven waarvan sprake is in de op 7 
oktober 1993 door verweerster tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding, reeds ver-
meld stonden in de op 13 november 1984 door de vennootschap Seghers tegen 
eiseres uitgebrachte dagvaarding.

De vermelding van de grieven in de dagvaarding van 13 november 1984 gold 
als ingebrekestelling van de vennootschap Seghers en als een rappel van haar 
rechten jegens eiseres, maar, om de hierboven opgesomde redenen hebben die 
dagvaarding en de erin vervatte grieven de verjaring van de rechtsvordering van 
verweerster  tegen eiseres  niet  kunnen stuiten.  Daardoor immers  oefende  ver-
weerster haar recht niet uit tegen eiseres.

Vast staat dat de dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit van de inge-
stelde rechtsvordering alsook van de daarin "virtueel begrepen" rechtsvorderin-
gen.

Te dezen kan niet worden aangenomen dat de oproeping tot vrijwaring, die 
verweerster als opdrachtgeefster op 7 oktober 1993 gericht had aan eiseres, virtu-
eel begrepen was in de dagvaarding die de vennootschap Seghers op 13 novem-
ber 1984 had uitgebracht tegen haar onderaannemer, eiseres.

De dagvaarding die de vennootschap Seghers op 13 november 1984 tegen ei-
seres en andere onderaannemers, onder wie de leverancier van materialen, de 
vennootschap CBR Béton, had uitgebracht, strekte ertoe de tussen de vennoot-
schap Seghers en haar onderaannemers bestaande contracten, zo nodig bij equi-
valent, te doen uitvoeren (cf. de artikelen 1142 tot 1144 van het Burgerlijk Wet-
boek), terwijl de door verweerster tegen eiseres ingestelde vordering tot vrijwa-
ring ertoe strekte verweerster te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar 
mochten worden uitgesproken ten voordele van de kopers van de litigieuze pan-
den.

De omstandigheid  dat,  zoals  het  arrest  beslist,  beide  rechtsvorderingen ge-
grond waren op de aansprakelijkheid die de artikelen 1792 en 2270 van het Bur-
gerlijk Wetboek ten laste leggen van de aannemers en dat zij bijgevolg krachtens 
diezelfde bepalingen verjaarden door verloop van tien jaar, [...] belet [niet] dat 
zij niet alleen uitgingen van onderscheiden personen die hun eigen rechten deden 
gelden, maar ook een onderscheiden voorwerp hadden.

Door een rechtsvordering in te stellen tegen eiseres, oefende de vennootschap 
Seghers dus zeker niet verweersters rechtsvordering tot vrijwaring uit tegen eise-
res.

Bovendien berustte de dagvaarding van 13 november 1984 van de vennoot-
schap Seghers op haar voornemen om haar rechten uit te oefenen jegens eiseres, 
maar niet op het voornemen van verweerster om eveneens haar rechten uit te oe-
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fenen. Dat voornemen kwam pas tot  uiting in de door verweerster 7 oktober 
1993 tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding.

De rechtsvordering van de hoofdaannemer Seghers tegen de onderaannemer, 
eiseres, kon bijgevolg de verjaring van de door de opdrachtgeefster, verweerster, 
tegen eiseres ingestelde rechtsvordering (tot vrijwaring) niet stuiten, ook al vloei-
en beide vorderingen, zoals het arrest vaststelt, voort uit de bij de artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwer van het pand opgelegde ver-
plichting tot vrijwaring

Bijgevolg kon het arrest niet op de bovenvermelde gronden wettig beslissen 
dat de vennootschap Seghers, door eiseres op 13 november 1984 te dagvaarden 
wegens gebrekkige uitvoering van het werk, de verjaring van de latere, op de-
zelfde grieven gegronde rechtsvordering van verweerster tegen eiseres heeft ge-
stuit (schending van alle bovenaan in het middel aangegeven wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, aangevoerd door verweerster 

en hieruit afgeleid dat het de schending van artikel 1199 van het Burgerlijk Wet-
boek niet aanvoert:

Het middel verwijt het arrest niet dat het gegrond is op het bestaan van een ac-
tieve hoofdelijkheid tussen de verweerster, opdrachtgeefster, en de hoofdaanne-
mer, van wie de verweerster een onderaannemer is.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel:
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het 

gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil be-
letten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen. 

Buiten de zich te dezen niet voordoende gevallen van hoofdelijkheid en on-
deelbaarheid en tenzij de wet anders bepaalt, heeft de stuiting van de verjaring 
die het gevolg is van één van die daden, enkel gevolgen voor de personen die 
daarbij partij zijn geweest en derhalve komt de door een van de schuldeisers ver-
kregen stuiting de andere schuldeisers niet ten goede.

Door te oordelen dat de verjaring van de rechtsvordering van de verweerster, 
opdrachtgeefster, tegen de eiseres, onderaannemer van de hoofdaannemer, ge-
stuit is door de door laatstgenoemde tegen de eiseres uitgebrachte dagvaarding, 
op grond dat die dagvaarding berust op dezelfde grieven als de rechtsvordering 
van de verweerster,  verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat 
laatstgenoemde rechtsvordering niet verjaard is.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 321

1° KAMER - 9 juni 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERSCHILLENDE RISICO'S - 
VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING - NIETIGHEID - GRENZEN

Wanneer in één en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de 
verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest op de beoordeling  
van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst beperkt tot de verzekering van 
de  risico's  waaromtrent  de  verzekeraar  is  misleid.  (Art.  6,  Wet  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst)

(PARTNERS nv T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0404.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 31 maart 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-

fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen;

- artikel 9, 1° en 2°, van het bij dat koninklijk besluit van 14 december 1992 
gevoegde modelcontract;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt de volgende feiten vast: "Op [2]6 augustus 1994 sluit 

(verweerder), na de door hem met de maatschappij Royale Belge afgesloten ver-
zekeringspolissen stoffelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid te hebben 
verbroken, met (eiseres) een verzekeringsovereenkomst 'maxi omnium' auto om 
zijn Audi 80 TD te dekken tegen burgerlijke aansprakelijkheid, brand, diefstal, 
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glasbreuk, stoffelijke schade, rechtsbijstand en inzittenden. Die polis gaat in op 
29 augustus 1994, met dien verstande dat wordt gepreciseerd dat de dekkingen 
'burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand' pas zullen ingaan op 12 februari 
1995. Op 26 september 1994, dus één maand later, wordt het voertuig van (ver-
weerder) gestolen. Terstond wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie en bij 
(eiseres). Het voertuig wordt niet teruggevonden. Bij aangetekend schrijven van 
24 oktober 1994 deelt (eiseres) aan (verweerder) mee dat zij met toepassing van 
artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de 
verzekeringsovereenkomst wegens valse aangifte ten tijde van het sluiten ervan 
als nietig en ongedaan beschouwt. De maatschappij preciseert dat (verweerder) 
op de vragenlijst die hij voor het sluiten van de overeenkomst moest invullen, 
bevestigend heeft geantwoord op de vraag 'hebben zich bij u de laatste vier jaar 
schadegevallen  voorgedaan''  en  dat  hij  alleen  gewag  heeft  gemaakt  van  één 
'schadegeval in Frankrijk in 1991 waarvoor hij niet aansprakelijk was, terwijl de 
vorige verzekeraar, de maatschappij Royale belge, naar aanleiding van de toe-
zending van het dossier aan zijn opvolgster haar heeft meegedeeld dat zich bij 
hem in 1993 vier schadegevallen hadden voorgedaan (aanrijden van een paaltje, 
glasbreuk en twee schadegevallen 'waarvoor hij niet aansprakelijk was')".

Vervolgens neemt het bestreden arrest aan "dat het stilzwijgen (van verweer-
der) over de vier in 1993, voor het sluiten van het contract opgetreden schadege-
vallen niet anders kon worden uitgelegd dan als opzettelijk verzwijgen".

Daarna veroordeelt het bestreden arrest eiseres om aan verweerder het bedrag 
van 11.031,06 euro, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 2 januari 1995 
en nadien met de gerechtelijke interest, te betalen en veroordeelt haar in de kos-
ten van beide instanties.

Het bestreden arrest baseert zijn beslissing op de volgende gronden: 
"Uit de stukken van het dossier blijkt dat twee van de vier gevallen waarin 

(aan verweerder) verzwijging van schade verweten wordt betrekking hebben op 
verkeersongevallen waarvoor (verweerder) niet aansprakelijk is en dat bijgevolg 
in die twee gevallen de verzekeraar niet is misleid bij de beoordeling van het risi-
co. Uit het dossier blijkt tevens dat van de twee andere gevallen van verzwijging 
de ene betrekking heeft op een schadegeval van 25 juni 1993 (glasbreuk, kost-
prijs: 16.845 BEF) waarvoor (verweerder) niet aansprakelijk is en de andere op 
een schadegeval van 15 juli 1993 (aanrijden van een paaltje, kostprijs: 48.278 
BEF) waarvoor (verweerder) aansprakelijk is. Wat betreft een diefstal is geen 
verzwijging  of  onjuistheid  in  de  aangiften bewezen  .  Derhalve  moet  worden 
vastgesteld dat de enige verzwijging of onjuistheid in de aangiftes (van verweer-
der) waardoor de verzekeraar kon worden misleid bij de beoordeling van het risi-
co het schadegeval van 15 juli 1993: kostprijs: 48.278 BEF betreft, daar de glas-
breuk van 25 juli 1993 niet als zodanig kan worden beschouwd. Het hof [van be-
roep] is van oordeel dat die verzwijging of onjuistheid in de aangifte op zich niet 
kan worden geacht de verzekeraar te hebben misleid bij de beoordeling van het 
risico en dat derhalve de in artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 bedoelde wette-
lijke vereisten om de verzekering als nietig te beschouwen in casu niet vervuld 
zijn. Bijgevolg moet de dekking 'diefstal' worden verleend voor het schadegeval 
van 26 september 1994". 
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 5 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst is de verzekeringnemer verplicht "bij het sluiten van de overeenkomst 
alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijker-
wijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoorde-
ling van het risico door de verzekeraar".

Artikel 9, 1°, van de modelovereenkomst, dat krachtens de artikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit van 14 december 1992 van toepassing is op alle verzeke-
ringsovereenkomsten  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen legt dezelfde verplichting op aan de verzekeringnemer die een 
dergelijke overeenkomst sluit.

Artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 luidt als volgt:" wanneer het 
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het 
risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzeke-
ringsovereenkomst nietig". Artikel 9, 2°, van de modelovereenkomst inzake au-
toverzekering bevat dezelfde bepaling.

Uit die bepalingen blijkt dat elk opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist 
meedelen van een gegeven dat van invloed is op de beoordeling van het risico de 
nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg heeft, zonder dat een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen de verschillende, door de overeenkomst gebo-
den dekkingen. Elke verzwijging of onjuiste mededeling van een gegeven dat 
van invloed is op de beoordeling van één van de gedekte risico's maakt de verze-
keringsovereenkomst in haar geheel nietig, zelfs als er geen enkel verband be-
staat tussen het verzwegen of onjuist medegedeeld gegeven en het schadegeval.

Te dezen blijkt uit het bestreden arrest dat de partijen één en dezelfde verzeke-
ringsovereenkomst hebben gesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijk-
heid, brand, diefstal, glasbreuk, stoffelijke schade, rechtsbijstand en inzittenden, 
dat verweerder de vier schadegevallen, die zich in het jaar voor het sluiten van de 
overeenkomst hebben voorgedaan, opzettelijk niet heeft aangegeven en dat voor 
drie van die schadegevallen waarvan één een glasbreuk betrof, verweerder niet 
burgerlijk aansprakelijk was.

Door niet te oordelen dat de overeenkomst wegens die verzwijgingen nietig is 
omdat zij geen betrekking hadden op de dekking diefstal die uitwerking moest 
krijgen, is het arrest niet naar recht verantwoord (schending van de bovenaan in 
het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet). 

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst bepaalt dat, wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk on-
juist meedelen van gegevens in de aangifte die de verzekeringnemer moet doen 
overeenkomstig artikel 5 van genoemde wet de verzekeraar misleiden bij de be-
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oordeling van het risico, de verzekeringsovereenkomst nietig is.
Uit die bepaling blijkt dat de verzekeringsovereenkomst alleen nietig is wan-

neer de verzwijging of de onjuiste mededeling betrekking hebben op een gege-
ven dat van belang is voor de beoordeling van het verzekerde risico.

Wanneer in een en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verze-
kerd en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest 
op de beoordeling van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst be-
perkt tot de verzekering van de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid.

Het onderdeel dat betoogt dat elk opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist 
meedelen van gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van één van de 
gedekte risico's de nietigheid van de gehele verzekeringsovereenkomst tot gevolg 
heeft, faalt naar recht.

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

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 322

1° KAMER - 9 juni 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE 
ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZUIMEN - BEGRIP

4º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE 
ZAAK TE BERECHTEN - VERZUIMEN - BEGRIP

1º en 2º Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een  
rechter in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan  
zes maanden verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak 
in  aanmerking  nemen  om te  oordelen  of  die  onttrekking  het  belang  van  een  goede  
rechtsbedeling dient. (Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

3º en 4º De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
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betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"1. (Art. 652, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, en cause D. T. R.V.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0240.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 8 mei 2006 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift vordert 

de eiser dat de zaak met algemeen rolnummer 13677 zou worden onttrokken aan 
mevrouw V. V., kamervoorzitter van het Arbeidshof te Bergen, en aan de heren 
F. H. en M. V., raadsheren in sociale zaken in dat hof, uit wie de vierde kamer 
van dat rechtscollege is samengesteld, op grond dat zij die zaak in beraad geno-
men hebben maar gedurende meer dan zes maanden hebben verzuimd deze te 
berechten. 

Mevrouw de kamervoorzitter V. heeft op 17 mei 2006 schriftelijke opmerkin-
gen ingediend.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak die in 

beraad werd genomen op 19 oktober 2005, nog niet is berecht.
De onttrekking aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd 

heeft een zaak die hij in beraad genomen heeft, te berechten is voorgeschreven in 
het belang van een goede rechtsbedeling. Om te oordelen of er grond bestaat om 
de onttrekking te bevelen, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak die ge-
schikt zijn om het voor te lichten omtrent dat belang, in aanmerking nemen.

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in 
een tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet noodzakelijk de con-
notatie van een fout; het betekent "niet voldoen aan de verplichting om een von-
nis te wijzen".

Ook al kunnen de gezondheidsredenen die worden aangevoerd door de voor-
zitter van het rechtscollege ten aanzien van wie de onttrekking van de zaak wordt 
gevorderd, verklaren waarom nog geen uitspraak is gedaan, toch kan op grond 
van die redenen, zelfs in combinatie met de andere aangevoerde redenen, niet als 
zeker worden aangenomen dat op korte termijn voldaan zal kunnen worden aan 
de verplichting om vonnis te wijzen en is het dus niet uitgesloten dat de toewij-
zing van de vordering in het belang is van een goede rechtsbedeling.

De vordering is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak met algemeen rolnummer 13677 aan mevrouw V., kamer-

voorzitter van het Arbeidshof te Bergen, en aan de heren H. en V., raadsheren in 

1 Zie Cass. 9 dec. 1977, A.C., 1978, 437.
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sociale zaken in dat hof.
Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te Bergen.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht.

Nr. 323

1° KAMER - 9 juni 2006

1º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - BEGRIP - 
VERMELDINGEN DIE VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE AKTE ZIJN VEREIST

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - RECHTSPLEGING IN 
HET NEDERLANDS - GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - WOONPLAATS GELEGEN IN HET FRANSE 
TAALGEBIED - GEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING - AANDUIDING IN HET FRANS

1º Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld  
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn  
gesteld1.

2º  Er wordt aan de eentaligheid van een akte van hoger beroep geen afbreuk gedaan  
wanneer  in  het  raam van een rechtspleging in  het  Nederlands,  de woonplaats of  de  
verblijfplaats  van de  gedaagde  in  deze  akte  wordt  aangeduid  in  het  Frans  en deze  
woonplaats  of  verblijfplaats  gelegen  is  in  het  Franse  taalgebied,  ook  wanneer  deze 
woonplaats of verblijfplaats in een gemeente met een bijzondere taalregeling is gelegen2.  
(Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

(WANNYN nv T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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

1 L. LINDEMANS en M. VAN REYBROUCK, Artikel 24 wet talen gerechtszaken, in Gerechtelijk recht - 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2001, 3.
2 Zie Cass. 14 nov. 1996, A.R. C.96.0034.F, nr. 434.
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Beoordeling 
1. Krachtens artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechts-
pleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gewezen.

Deze verplichting is door artikel 40, eerste lid, van deze wet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid die door de rechter ambtshalve moet worden uitgespro-
ken.

Een akte die niet eentalig in de taal van de rechtspleging is gesteld is nietig.
2. Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn 

gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in 
die taal zijn gesteld. 

Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de akte van ho-
ger beroep ondermeer de woonplaats of bij gebreke daarvan de verblijfplaats van 
de gedaagde in hoger beroep vermelden.

3. Er wordt aan de eentaligheid van de akte van hoger beroep geen afbreuk ge-
daan wanneer in het raam van een rechtspleging in het Nederlands, de woon-
plaats of de verblijfplaats van de gedaagde in deze akte wordt aangeduid in het 
Frans en deze woonplaats of verblijfplaats gelegen is in het Franse taalgebied. 

Hieraan doet niet af dat deze woonplaats of verblijfplaats gelegen is in een ge-
meente met een bijzondere taalregeling als bedoeld in artikel 8 van de gecoördi-
neerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de taal van de rechtspleging het Nederlands is;
- de gedaagde in hoger beroep gevestigd is in Moeskroen;
- in de akte van hoger beroep de woonplaats van de gedaagde als volgt wordt 

aangeduid: "7700 Mouscron, rue de Tourcoing 34".
5. Krachtens artikel 4 van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in be-

stuurszaken, is de gemeente Moeskroen gelegen in het Franse taalgebied.
Krachtens artikel 8 van deze wetten geldt in deze gemeente een bijzondere 

taalregeling.
6. De appelrechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht door te oordelen 

dat de akte van hoger beroep nietig is omdat de woonplaats van de gedaagde in 
hoger beroep in het Frans is vermeld. 

7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –  Advoca-
ten: mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 324

1° KAMER - 9 juni 2006

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - NOTARIS - PROCES-VERBAAL - VERSTRIJKEN 
VAN TERMIJN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS

2º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - 
PROCES-VERBAAL - VERSTRIJKEN VAN TERMIJN - AANSPRAKELIJKHEID

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — ALLERLEI - 
NOTARIS - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - PROCES-
VERBAAL - VERSTRIJKEN VAN TERMIJN

1º, 2º en 3º De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter  
verstrijken van de termijn van een maand om het proces-verbaal van de verdeling of  
rangregeling op te maken, bepaald in artikel  1643, eerste lid, Ger.W.1.  (Artt.  1382 en 
1383, B.W.; Art. 1643, eerste lid, Ger.W.)

(CAVES ST. AMAND nv T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0441.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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. Artikel 1643, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, legt aan de notaris de 

verplichting op om binnen een maand, te rekenen vanaf de in het tweede lid be-

1 Zie: E. DIRIX en K. BROECKX, A.P.R., tw. Beslag, p. 544, nr. 965; G. DE LEVAL, L'ordre in Rép. Not, 
p. 77, nr. 66. 
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doelde tijdstippen, het proces-verbaal op te maken van de verdeling van de op-
brengst van de verkoop, of indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van 
voorrechten en hypotheken. Deze termijn van een maand is niet bepaald op straf-
fe van nietigheid.

2. Op de notaris rust de verplichting om alles in het werk te stellen om de ver-
deling of de rangregeling op te maken binnen de door de wet gestelde termijn, 
zonder dat echter zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt door het louter ver-
strijken van deze termijn.

3. Het onderdeel dat geheel uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Gelet op de beslissing van de appelrechters, bekritiseerd in het eerste onder-

deel, hoefden de appelrechters niet verder in te gaan op het bedoelde verweer.
5. Voor het overige, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, vertoont 

het onderdeel geen belang meer.
6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 325

3° KAMER - 12 juni 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - ONMOGELIJKHEID OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - BEROEP - WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK WERKLOZE

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKHEID - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - ONMOGELIJKHEID 
OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - BEROEP - WERKLOOSHEID - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK WERKLOZE

3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK 
WERKLOZE - ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - 
ONMOGELIJKHEID OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKHEID - BEROEP

1º, 2º en 3º De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een  
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ongeval  of  een  ziekte,  die  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  schorst  en 
gewaardeerd wordt t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met 
primaire  arbeidsongeschiktheid  in  de  zin  van  de  verplichte  ziekte-  en  
invaliditeitswetgeving,  aangezien  het  gewone  beroep  van de betrokkene  ten  aanzien 
waarvan  de  vermindering  van  het  vermogen  tot  verdienen in  de  regel  moet  worden  
gewaardeerd tijdens de eerste zes maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet  
noodzakelijkerwijs  het  beroep  is  dat  de  werknemer  het  laatst  heeft  uitgeoefend;  die  
werknemer  is  bijgevolg  niet  verplicht  uitgesloten  van  het  voordeel  van  de  tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen1.  (Art. 31, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 100, §1, derde 
lid,  Gecoördineerde  Z.I.V.-wet  van  14  juli  1994;  Artt.  27,  2°,  a,  44,  60  en  61,  §1, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 februari 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Luik.
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 wettelijke bepalingen
- artikel 100, §1, eerste en derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen; 

- artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten;

- de artikelen 27, 2°, a), 44, 60 en 61 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing 

van de directeur van het werkloosheidsbureau die op 5 juni 1998 aan verweerster 
ter kennis is gebracht en zegt voor recht dat zij met ingang van 5 januari 1998 
recht heeft op het voordeel van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Voor zijn beslissing steunt het arrest op de volgende gronden:
"De vergelijking [van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten en artikel 100, §1, eerste en derde lid, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen] brengt opmerkelijke verschillen aan het licht: 
de eerste bepaling betreft de onmogelijkheid voor de persoon om zijn werk te 
verrichten, terwijl de tweede betrekking heeft op de werkzaamheid die onderbro-
ken werd als gevolg van een vermindering van het vermogen tot verdienen met 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 325.
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meer dan twee derde; welnu, de onmogelijkheid om zijn werk te verrichten kan 
ook los van een vermindering van het vermogen tot verdienen met meer dan 
twee derde bestaan. De eerste tekst beoordeelt de onmogelijkheid om werk te 
verrichten in de zeer precieze omstandigheden waarin de werknemer die arbeid 
levert, terwijl artikel 100, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
de vermindering van het verdienvermogen op grond van het gewoonlijk uitgeoe-
fende beroep beoordeelt, door te verwijzen naar een geheel van gebruikelijke ta-
ken of handelingen in een welbepaald beroep, maar zonder rekening te houden 
met de specifieke parameters en de precieze omgeving waarin een welbepaald 
persoon zijn werk daadwerkelijk verricht;

Het is daarenboven opmerkelijk dat artikel 100, §1, arbeidsongeschiktheid om-
schrijft  'als  bedoeld in deze gecoördineerde wet',  d.w.z.  zonder een algemeen 
geldende definitie van arbeidsongeschiktheid te willen geven;

Het begrip onmogelijkheid voor een persoon om zijn werk te verrichten ten 
gevolge van ziekte of ongeval is ruimer dan die van arbeidsongeschiktheid zoals 
bepaald in artikel 100 van de gecoördineerde wet en van de hypothesen waarin 
de arbeidsovereenkomst wordt geschorst met toepassing van artikel 31 van de 
wet van 3 juli 1978, welke zich kunnen voordoen buiten het geval waarin artikel 
100 van de gecoördineerde wet kan worden toegepast, al was het maar tijdens de 
eerste periode van zes maanden arbeidsongeschiktheid;

Een beslissing van arbeidsgeschiktheid genomen door de adviserende genees-
heer impliceert binnen het ziekte- en invaliditeitsstelsel de stopzetting van de 
toekenning van de uitkeringen maar leidt op zich niet tot de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst;

Artikel 27, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 definieert 
de tijdelijke werkloze als de werkloze die door een arbeidsovereenkomst verbon-
den is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is. Het is 
opmerkelijk dat die definitie alle willekeurige gevallen van schorsing van schor-
sing van de arbeidsovereenkomst omvat, met uitsluiting evenwel, met toepassing 
van artikel 44 van datzelfde koninklijk besluit, van die gevallen waarin de schor-
sing van de arbeidsovereenkomst voortvloeit uit de wil van de werkloze;

Artikel 27, 2°, a), voorziet met name in de schorsing van de overeenkomst met 
toepassing van artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 en verwijst geenszins naar 
de arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100 van de gecoördineerde wet, 
die geen betrekking heeft op de schorsing van de overeenkomst maar de stopzet-
ting van de werkzaamheid als toepassingsvoorwaarde vermeldt;

Artikel 60 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat 'de 
werknemer, om uitkeringen te genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin van 
de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering'. Wanneer de 
werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van [deze] wettelijke bepaling en voor 
zover hij voldoet aan de andere toepassingsvoorwaarden, zal hij uitkeringen ge-
nieten van het ziekte- en invaliditeitsstelsel, of, in voorkomend geval, van een 
ander socialezekerheidsstelsel dat dit soort risico's dekt, zoals het stelsel tot ver-
goeding van arbeidsongevallen, waarbij artikel 61 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, behoudens de daarin opgesomde uitzonderingen, de cumula-
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tie van de werkloosheidsuitkeringen met de uitkeringen die gestort zijn in het ka-
der van een ander socialezekerheidsstelsel verbiedt [...];

Te dezen heeft de adviserende geneesheer geoordeeld dat de ongeschiktheid 
van [verweerster] om haar werk te verrichten in de zin van artikel 100 van de ge-
coördineerde wet [van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen],  eindigde  op 5 januari  1998.  [Ver-
weerster] heeft die beslissing niet betwist en had ook geen reden om dat te doen, 
aangezien haar behandelende geneesheer haar ook geschikt achtte. Zij voldoet 
derhalve aan de voorwaarde van geschiktheid bedoeld in voormeld artikel 60 
[van het koninklijk besluit van 25 november 1991] en bevindt zich niet meer in 
een periode van primaire arbeidsongeschiktheid in de zin van de wetgeving inza-
ke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die geëindigd is ten gevolge 
van de beslissing van de adviserende geneesheer, toen zij wegens overmacht uit-
keringen voor tijdelijke werkloosheid aanvroeg;

Haar werkgever heeft  haar echter  geen toestemming kunnen geven om het 
werk te hervatten, wegens de restricties die de behandelende geneesheer en de 
arbeidsgeneesheer in hun advies aan de uitoefening van haar beroepswerkzaam-
heid hadden aangebracht. Onder die voorwaarden was [verweerster] arbeidsge-
schikt in de zin van artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 
maar viel zij zonder werk en zonder loon om een reden onafhankelijk van haar 
wil, nl. omdat haar werkgever haar niet terug aan het werk heeft gezet, zodat zij 
voldeed aan alle voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen;

Voor zover haar arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig geschorst was over-
eenkomstig artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 [betreffende de arbeidsovereen-
komsten], omdat zij haar arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval niet kon 
uitvoeren, beantwoordde zij aan de definitie van tijdelijk werkloze in de zin van 
artikel 27, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Zij diende 
bijgevolg met ingang van 5 januari 1998 werkloosheidsuitkeringen te genieten".

Grieven
Krachtens artikel 100, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördi-
neerde wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als recht-
streeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoor-
nissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot 
een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en 
met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepenca-
tegorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij ar-
beidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou 
kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding. In het derde lid 
bepaalt artikel 100, §1, dat die vermindering van het vermogen tot verdienen, 
over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, nochtans gewaar-
deerd wordt ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, in zover de 
oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor genezing vatbaar is 
binnen een tamelijk korte tijdspanne.
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Uit het derde lid van dat artikel 100, §1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 
1994 vloeit voort dat, in beginsel, geen enkele uitkering voor tijdelijke werkloos-
heid wegens overmacht ten gevolge van medische redenen kan worden toege-
kend tijdens de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, aangezien de 
medische redenen die de uitoefening van het gewone beroep beletten, een graad 
van  arbeidsongeschiktheid  veronderstellen  die  de  toekenning  van  uitkeringen 
wegens ziekte mogelijk maakt. Deze regel is ook van toepassing zelfs als tijdens 
de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid de adviserende geneesheer van het 
ziekenfonds van de werknemer hem, zoals te dezen, opnieuw arbeidsgeschikt 
verklaart,  aangezien  een  dergelijke  beslissing  noodzakelijkerwijze  genomen 
wordt ten aanzien van het gewone beroep van de werknemer en dus ten aanzien 
van alle normale vereisten van de taken die hij in dienst van zijn werkgever ver-
vult.

Het arrest,  dat  erkent dat  de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid van 
verweerster nog niet verstreken waren toen zij haar aanvraag tot uitkeringen voor 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indiende en vaststelt dat verweerster 
de beslissing van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds om haar met 
ingang van 5 januari 1998 arbeidsgeschikt te verklaren, niet had betwist, maar 
niettemin beslist dat zij die uitkeringen mocht genieten, schendt artikel 100, §1, 
eerste en inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, miskent de regel volgens welke de onmogelijkheid voor de werknemer om 
arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, de uitvoering van de over-
eenkomst schorst (schending van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende  de  arbeidsovereenkomsten),  beschouwt  verweerster  ten  onrechte  als 
een werkloze die gebonden is door een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoe-
ring tijdelijk geschorst is (schending van artikel 27, 2°, a), van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering), miskent 
de regel dat de werkloze, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, zon-
der werk of loon moet vallen ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil, wat niet het geval was, gezien de beslissing van de adviserende genees-
heer van het ziekenfonds die verweerster arbeidsgeschikt had verklaard (schen-
ding van artikel 44 van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991) en 
miskent daarenboven de regel dat de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen 
te genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin van de wetgeving inzake de ver-
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (schending van de artikelen 60 en 61 
van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 100, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen,  wordt  als  arbeidsongeschikt  erkend  als  bedoeld  in  deze  wet,  de 
werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van 
het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan er-
kend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of min-
der dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde op-
leiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe 
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de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is 
geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen 
hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

Het derde lid van die paragraaf bepaalt dat die vermindering van het vermogen 
tot verdienen, over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, noch-
tans gewaardeerd wordt ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, 
in zover de oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor genezing 
vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne.

Artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten bepaalt dat de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrich-
ten  ten  gevolge  van  ziekte  of  ongeval,  de  uitvoering  van  de  overeenkomst 
schorst.

De in die bepaling bedoelde onmogelijkheid, die gewaardeerd wordt ten aan-
zien van het overeengekomen werk, kan niet worden gelijkgesteld met de pri-
maire arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100, §1, derde lid, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994, aangezien het gewone werk ten aanzien waar-
van de vermindering van het vermogen tot verdienen tijdens die periode van ar-
beidsongeschiktheid gewaardeerd moet worden, niet noodzakelijkerwijs het be-
roep is dat de werknemer laatst heeft uitgeoefend.

Wanneer een werknemer tijdens de eerste zes maanden primaire arbeidsonge-
schiktheid door de  adviserende geneesheer  van zijn  verzekeringsinstelling ar-
beidsgeschikt wordt verklaard in de zin van artikel 100, §1, derde lid, van de ge-
coördineerde wet van 14 juli 1994, sluit zulks bijgevolg niet uit dat die werkne-
mer in de onmogelijkheid verkeert zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte 
of ongeval in de zin van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978.

Het arrest, dat vaststelt dat verweerster op het ogenblik van haar aanvraag tot 
werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht arbeidsgeschikt was verklaard in de 
zin van artikel 100, §1, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 
maar oordeelt dat zij op dat ogenblik in de onmogelijkheid verkeerde haar werk 
te verrichten omdat haar werkgever "haar geen toestemming heeft kunnen geven 
[...] wegens de restricties die de behandelende geneesheer en de arbeidsgenees-
heer in hun advies aan de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid hadden 
aangebracht", verantwoordt zijn beslissing naar recht dat verweerster "met in-
gang van 5 januari 1998 werkloosheidsuitkeringen [dient] te genieten".

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

12 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 326

3° KAMER - 12 juni 2006

PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - GESCHEIDEN ECHTGENOOT - 
ECHTGESCHEIDEN ECHTGENOOT - ECHTGENOTEN VAN MAROKKAANSE NATIONALITEIT - VERSTOTING 
- VERSTOTEN ECHTGENOOT - RECHT

Wanneer  de  rechter  oordeelt  dat  de  verstoting  tussen  echtgenoten  van  Marokkaanse  
nationaliteit tot ontbinding van de huwelijksband leidt, heeft de verstoten echtgenoot, die  
aldus geacht wordt echtgescheiden te zijn en die niet hertrouwd is met een werknemer,  
recht op een rustpensioen en niet, zoals de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk  
gescheiden  echtgenoot,  op  het  voordeel  van  de  betaling  van  een  gedeelte  van  het  
rustpensioen van zijn echtgenoot1.  (Artt. 74, §1, 4°, a, §2, en §8, 75, 76, 77, 78 en 79, 
K.B. 21 dec. 1967)

(R.V.P. T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0086.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 april 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
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 wettelijke bepalingen
- artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- de artikelen 74, §§1, 1° en 4°, a), 2, 8 en 75 tot 79 van het koninklijk besluit 

van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was 

vóór de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht;

- artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat man en vrouw gelijke rechten hebben, vast-

gelegd in artikel 14 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;

1 Zie Cass. 29 april 2002, A.R. S.01.0035.F, nr. 259, met concl. O.M. In deze zaak concludeerde het 
O.M., van zijn kant enerzijds dat er grond bestond om akte te verlenen van de afstand van het derde 
onderdeel  en,  anderzijds,  zoals  bovenstaand  arrest  van  het  Hof  beslist,  dat  het  bestreden  arrest 
vernietigd moest worden op grond van het eerste onderdeel van het enige middel. Over de afstand 
van een middel, zie Cass. 3 juni 2002, A.R. F.01.0044.F, nr. 337, met concl. O.M.
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- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na volgende feiten te hebben vastgesteld:
"Op 28 juni 1973 treedt S.M. met G. of G.S. in Marokko in het huwelijk;
Op 27 augustus 1977 treedt S. in Marokko met [verweerster] in het huwelijk;
Op 21 november 1994 verstoot S. zijn eerste echtgenote, G. of G.;
Op 1 oktober 1996 verstoot S. zijn tweede echtgenote, [verweerster];
Op 8 oktober 1996 dient [verweerster] een pensioenaanvraag als gescheiden 

echtgenote in, die haar bij [beslissing van eiser] op 10 februari 1997 wordt toege-
kend ten belope van de helft van het rustpensioen voor werknemers van haar 
echtgenoot,  met ingang van 1 november 1996, voor een jaarlijks bedrag van 
313.598 BEF;

Bij beschikking van 20 november 1998 staat de vrederechter, ten gevolge van 
het verzoekschrift ingediend op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wet-
boek, de echtgenoten toe gescheiden te leven [...];

Bij een op 27 april 1999 ter kennis gebrachte beslissing weigert [eiser], ten ge-
volge van een herziening van het dossier en met toepassing van artikel 21bis, §1, 
van het koninklijk besluit van 21 december 1967, [verweerster] een pensioen als 
gescheiden echtgenote toe te kennen, op grond dat de vorige beslissing een ver-
schrijving bevatte en het rustpensioen als gescheiden echtgenote haar niet meer 
kan worden toegekend, aangezien S. niet van zijn eerste echtgenote echtgeschei-
den is. De datum waarop die beslissing ingaat, wordt vastgesteld op de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum van kennisgeving;

Bij  verzoekschrift  van  7 mei  1999 betwist  [verweerster]  die  beslissing,  op 
grond dat de echtelijke band met de eerste echtgenote door verstoting verbroken 
was, zodat zij meent aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijk pensioen als 
gescheiden echtgenote", vernietigt het arrest, met bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter, de beslissing van 27 april 1999 van eiser en zegt bijgevolg 
dat verweerster met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtge-
note moet genieten.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Thans rijst de vraag van de geldigheid van het huwelijk tussen [verweerster] 

en S. en van de verstotingen door S. van [verweerster] en [van] zijn eerste echt-
genote te Marokko;

Het internationaal privaatrecht beoogt het samenbestaan van volkeren met ver-
schillende wetten voor huwelijk, echtscheiding of afstamming. Het geldende be-
ginsel is dat eenieder onderworpen blijft aan zijn eigen nationale wet, tenminste 
wanneer er sprake is van problemen betreffende personen, zoals afstamming, hu-
welijk, echtscheiding (artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). Dit be-
ginsel van de nationaliteit komt soms echter in aanvaring met verschillen tussen 
de nationale rechtsstelsels.  Zo zijn  bepaalde nationale rechtsstelsels soms ge-
grond op tradities die radicaal verschillen van de onze. Dit geldt met name voor 
de ontbinding van het huwelijk door de eenzijdige wil van de man (verstoting) 
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onder verschillende, islamitisch geïnspireerde vormen. De heer substituut-gene-
raal Palumbo wijdt zich in zijn geschreven advies van 12 januari 2005 aan een 
meesterlijke studie van het begrip verstoting zoals het in het Marokkaanse recht 
bestaat;  op  de  bladzijden  7  en  8  van  zijn  advies  schrijft  hij  met  name:  'De 
'talak'-verstoting wordt  aan de echtgenote  opgelegd en is  voor  de echtgenoot 
voorbehouden. Sinds de recente hervorming van de 'Code du statut personnel' 
kan ook de echtgenote haar echtgenoot verstoten. Dat recht (de 'tamlik') is echter 
erg theoretisch, aangezien het enkel bestaat voor zover de echtgenoot het tijdens 
het  huwelijk  aan  zijn  echtgenote  heeft  toegekend  (voormeld  artikel  89).  De 
'talak'-verstoting is geen 'blinde' ontbinding van de huwelijksband waarop geen 
enkele rechterlijk toezicht mogelijk zou zijn, louter door het uitspreken van een 
rituele formule. Het is niet voldoende dat de echtgenoot, of hij nu al dan niet 
rechtmatig verbolgen is geraakt door enkele huishoudelijke futiliteiten, een of 
andere bezwering uitspreekt om zich te ontdoen van de hinderlijke banden van 
het huwelijk. De verstoting is wel degelijk een formele aangelegenheid met en-
kele procedurele waarborgen. Laten we die 'talak'-verstoting even van naderbij 
bekijken [...]. Die korte beschrijving van een van de verstotingsvormen toont aan 
hoe complex het buitenlands recht wel is. De religieuze traditie staat verstoting 
weliswaar toe, maar onderwerpt ze aan voor de echtgenoot steeds duurder wor-
dende voorwaarden. In Marokkaans recht heeft de verstoting weinig gemeen met 
de nog steeds wijd verspreide opvatting van een ontbinding van het huwelijk die 
uitsluitend afhangt van de grillen van de echtgenoot en geen enkele juridische 
verplichting inhoudt';

Te dezen rijst de vraag welk gevolg in België gegeven kan worden aan een 
verstoting die in het land van herkomst is geschied [...]. De aanvaarding van ver-
stoting wordt bemoeilijkt door de ongelijke toegang tot dat recht, aangezien de 
'talak'-verstoting uitsluitend afhangt van de echtgenoot (cfr supra). De nieuwe 
Marokkaanse Code du statut over het persoonlijk statuut staat de echtgenote wel-
iswaar zelf toe haar echtgenoot te verstoten, maar die mogelijkheid bestaat alleen 
indien de echtgenoot dit voorrecht aan zijn echtgenote heeft toegekend. De ge-
lijkheid hangt dus af van de wil van de echtgenoot. Het is uitgesloten dat de ge-
lijkheid van man en vrouw in vraag gesteld wordt. Indien de erkenning van de 
verstoting geweigerd wordt, komt het herstel van de geschonden gelijkheid ech-
ter in het gedrang. In bepaalde gevallen kan de echtgenote zelfs baat hebben bij 
het aanvaarden van de verstoting. Dit is het geval voor de zaak die geleid heeft 
tot het arrest van 29 september 2003 van het Hof van Cassatie [...]. Inzake ver-
stoting bestaat er een kennelijke ongelijkheid tussen man en vrouw (zie boven). 
Het [arbeids]hof is echter van oordeel dat het een realistisch oordeel moet vellen 
en dat verstoting dus erkend moet worden wanneer het in België aangevoerd 
wordt. Het is duidelijk dat de tegenovergestelde oplossing de echtgenote dubbel 
zou straffen: ze zou de nadelen ondervinden van een ontbinding van het huwelijk 
die haar door haar echtgenoot is opgelegd, zonder dat zij, op eigen initiatief, zich 
ertegen kan verzetten of het huwelijk onder dezelfde voorwaarden kan beëindi-
gen; ze zou tevens benadeeld worden omdat ze zich niet op de verstoting niet in 
haar eigen voordeel zou kunnen aanvoeren. Het probleem is nog veel delicater 
indien de echtgenote geen toestemming bij de verstoting heeft gegeven. Indien 
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de gevolgen van een eenzijdige verstoting in België niet  erkend worden, dan 
wordt de echtgenote in feite en in rechte veroordeeld om in de banden van het 
huwelijk te blijven terwijl de Marokkaanse overheid die band als verbroken be-
schouwt. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het beginsel van de ver-
stoting erkend moet worden en dat de klemtoon van het toezicht van de Belgi-
sche rechtbanken niet op die ontbinding als dusdanig maar op de gevolgen van 
die ontbinding moet liggen, d.w.z. op de mogelijke uitkering tot levensonder-
houd, de bewaring van de kinderen, enz. Het [arbeids]hof oordeelt bijgevolg dat 
de verstoting van [verweerster], die in haar afwezigheid in Marokko is geschied, 
erkend moet worden en het hoger beroep derhalve niet-ontvankelijk verklaard 
moet worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok-

tober 1967, wordt het recht op het rustpensioen per kalenderjaar verkregen naar 
rata van een breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen in aan-
merking genomen ten belope van 75 pct. voor de werknemers wier echtgenote 
elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die geen rust- of overlevingspensioen of een 
als zodanig geldend voordeel of geen der vergoedingen of uitkeringen als be-
doeld in artikel 25 geniet, en van 60 pct. voor de andere werknemers.

Krachtens artikel 74, §1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 
1967, is het "pensioen van gehuwde" hetwelk toegekend wordt in de pensioenre-
geling voor werknemers op basis van 75 pct. van de werkelijke, fictieve en for-
faitaire brutolonen, en het "pensioen van alleenstaande" hetwelk in die regeling 
toegekend wordt op basis van 60 pct. van die lonen. Krachtens artikel 74, §1, 4°, 
is de "feitelijke scheiding van de echtgenoten" de toestand die ontstaat wanneer 
de  echtgenoten  onderscheiden  hoofdverblijfplaatsen  hebben.  De  feitelijk  ge-
scheiden echtgenoot kan de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot verkrijgen ("pensioen van gehuwde") onder de in artikel 74, 
§2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 bedoelde voorwaarden. "De 
bepalingen van de §§1 tot 5 ten voordele van de [...] feitelijk gescheiden echtge-
noot, vinden van ambtswege toepassing" onder de voorwaarden die opgesomd 
worden in artikel 74, §8.

De artikelen 75 tot 79 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betref-
fen de toekenning van het rustpensioen aan echtgescheiden echtgenoten. Krach-
tens die bepalingen en inzonderheid krachtens de artikelen 75 en 76, heeft de uit 
de echt gescheiden en niet hertrouwde echtgenoot, in die hoedanigheid, recht op 
een rustpensioen, op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan bepaalde voorwaar-
den, nl. leeftijd (de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben: zie artikel 76, §2), aange-
zien het recht op een rustpensioen een persoonlijk recht is en geen afgeleid recht, 
zoals dat welk toegekend wordt aan de feitelijk gescheiden echtgenoot.

Te dezen beslist het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat ver-
weerster "met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtgenote 
moet genieten". Toch oordeelt het arrest dat, ondanks de ongelijkheid tussen man 
en vrouw in de procedure tot ontbinding van het huwelijk, die gevormd wordt 
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door de verstoting volgens Marokkaans recht, de erkenning van die verstoting 
niet geweigerd mag worden wanneer de echtgenote er belang bij heeft deze te 
aanvaarden, daar "indien de gevolgen van een eenzijdige verstoting in België 
niet erkend worden, de echtgenote in feite en in rechte veroordeeld wordt om in 
de banden van het huwelijk te blijven, terwijl de Marokkaanse overheid die band 
als verbroken beschouwt", en het arbeidshof oordeelt bijgevolg "dat de versto-
ting van [verweerster], die in haar afwezigheid [op 1 oktober 1996] in Marokko 
is geschied, erkend moet worden en het hoger beroep derhalve niet-ontvankelijk 
verklaard moet worden".

Het arrest, dat de ontbinding van de huwelijksband tussen verweerster en S. 
vaststelt maar verweerster een gedeelte van het "pensioen als gehuwde" van S. 
toekent, schendt de artikelen 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, 74, §§1, 1° en 4°, a), 2 en 8, en 75 tot 79 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967.

Tweede onderdeel
De redenen en het beschikkend gedeelte van het arrest zijn op zijn minst tegen-

strijdig, aangezien het arrest in de redenen oordeelt dat de ontbinding van de hu-
welijksband tussen S. en verweerster erkend moet worden ten gevolge van de 
verstoting van verweerster op 1 oktober 1996, en het in zijn beschikkend gedeel-
te, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, beslist dat verweer-
ster met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtgenote moet 
genieten.

Het arrest is derhalve niet naar recht met redenen omkleed (schending van arti-
kel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
De door een buitenlands gerecht regelmatig gewezen vonnissen betreffende de 

staat van de personen hebben in de regel uitwerking in België, ongeacht elke uit-
voerbaarverklaring. Ze worden in België evenwel slechts als regelmatig aange-
merkt wanneer zij voldoen aan de in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde voorwaarden. Krachtens het tweede lid, 1°, van dat artikel, mag de be-
slissing niets inhouden dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of 
met de regels van het Belgisch publiekrecht, d.w.z. met de regels van het Bel-
gisch internationaal publiekrecht.

De gelijkheid van man en vrouw, vastgelegd in artikel 14 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, behoort 
tot de Belgische openbare internationale orde.

Krachtens artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de wetten be-
treffende de staat en de bekwaamheid van personen toepasselijk op de vreemde-
ling in België, tenzij ze strijdig zijn met de Belgische openbare internationale or-
de.

Daarenboven kan een buitenlandse beslissing, krachtens artikel 570, tweede 
lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen uitwerking in België hebben als het 
recht van verdediging geëerbiedigd is.

Het arrest, dat beslist om in België gevolgen te verlenen aan de verstoting van 
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verweerster, die in België gevestigd is, en welke in haar afwezigheid is geschied, 
zonder vast te stellen dat verweerster op regelmatige wijze is opgeroepen door de 
Marokkaanse rechter, schendt de artikelen 570, tweede lid, 1° en 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel dat man en vrouw gelijke rechten hebben, vastgelegd in 
artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Derde onderdeel
Bij een op de griffie van het Hof op 12 mei 2006 neergelegde akte verklaart ei-

ser dat hij afstand doet van de grief die hij voorstelt in dat onderdeel.
Er bestaat grond om hem hiervan akte te verlenen;
Eerste onderdeel
Artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt  dat het 
recht op het rustpensioen per kalenderjaar verkregen wordt naar rata van een 
breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen beoogd bij de artike-
len 7, 8 en 9, in aanmerking genomen ten belope van 75 pct. voor de werknemers 
wier echtgenote elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die geen rust- of overle-
vingspensioen of een als zodanig geldend voordeel of geen der vergoedingen of 
uitkeringen als bedoeld in artikel 25 geniet, en van 60 pct. voor de andere werk-
nemers.

Krachtens artikel 74, §1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overle-
vingspensioen voor werknemers, moet onder "pensioen als gehuwde" het rust-
pensioen worden verstaan dat  in de pensioenregeling voor werknemers wordt 
toegekend op basis van 75 pct van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolo-
nen, en onder "pensioen als alleenstaande" het rustpensioen dat in deze regeling 
wordt toegekend op basis van 60 pct. van die lonen.

Artikel 74, tweede lid, bepaalt dat de van tafel en bed gescheiden of de feite-
lijk gescheiden echtgenoot de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot kan verkrijgen, voor zover hij voldoet aan de in de bepaling 
opgesomde voorwaarden.

Luidens artikel 75 van dat koninklijk besluit, kan het genot van de pensioenre-
geling voor werknemers eveneens verkregen worden door de niet  hertrouwde 
echtgescheiden echtgenote van een werknemer, onder de bij die bepaling voorge-
schreven voorwaarden.

Artikel 76, eerste lid, van datzelfde besluit bepaalt dat het rustpensioen van de 
in artikel 75 beoogde personen verworven wordt onder dezelfde voorwaarden 
alsof de gescheiden echtgenoot zelf een activiteit als werknemer zou hebben uit-
geoefend tijdens de duur van zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot.

Uit het verband tussen die bepalingen kan worden afgeleid dat de uit de echt 
gescheiden, niet-hertrouwde echtgenoot van een werknemer recht heeft op een 
rustpensioen en niet, zoals de gescheiden echtgenoot, op het voordeel van de be-
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taling van een gedeelte van het rustpensioen van haar echtgenoot.
Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, verweerster het voor-

deel van een pensioen als gescheiden echtgenote toekent, terwijl het oordeelt dat 
haar verstoting tot de ontbinding van de huwelijksband leidt, schendt de in het 
onderdeel bedoelde bepalingen.

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 ver-

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

12 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 327

2° KAMER - 13 juni 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
BEGRIP - VERWEERMIDDEL

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN DE FISCALE BEZWAARPROCEDURE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCAAL STRAFRECHT - VALSHEID EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN DE FISCALE BEZWAARPROCEDURE

1º  Het  verweer  tegen de aantijging  dat  het  gebruikte stuk vals  is,  levert  op  zich geen 
gebruik van een vals stuk op1. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.)

2º en 3º Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter  
verweer,  maar  strekt  ertoe  alsnog  het  oogmerk  van  die  fiscale  valsheid  te 
verwezenlijken23. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.)

(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0306.N)

2 Ibid. 
1 Cass. 18 maart 1980, A.C., 1979-1980, nr. 451; Cass. 16 juni 1987, AR 9893, nr. 628.
2 Zie: Cass. 9 dec. 1992, A.R. 3, nr. 780.
3 Zie: Cass. 19 april 1994, A.R. 6902, nr. 186 en Cass. 27 juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333; in 
deze gevallen ging het telkens om het aanwenden van valse stukken in de aanslagprocedure.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling van 31 januari 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, levert op zich 

geen gebruik van een vals stuk op. Het gebruik daarentegen van een vals stuk in 
een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, maar strekt ertoe alsnog het 
oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken. 

Het onderdeel dat een andere rechtsopvatting aanhangt, faalt naar recht. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de verjaring op de strafvorde-

ring
12. 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.

13 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout, Ph. Traest, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 328

2° KAMER - 13 juni 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - 
GEBRUIK

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOUANEZAKEN - 
OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - 
UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - GEBRUIK

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG 
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EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - 
DOEL - GEBRUIK

4º STRAFVORDERING - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - 
GEVOLG

5º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DOCUMENT VEREIST DOOR EEN DOUANEVOORSCHRIFT - STRAFBAARSTELLING

6º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DOCUMENT VEREIST DOOR EEN 
DOUANEVOORSCHRIFT - STRAFBAARSTELLING NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - 
MISDRIJF VAN WITWASSEN

8º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOUANEZAKEN - 
OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - 
UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - MISDRIJF VAN WITWASSEN

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG 
EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - 
GEBRUIK - MISDRIJF VAN WITWASSEN

10º STRAFVORDERING - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - 
MISDRIJF VAN WITWASSEN

1º,  2º,  3º  en  4º  Artikel  11.1  van  het  Aanvullend  Protocol  betreffende  wederzijdse 
administratieve  bijstand  inzake  douanezaken  van  9  juni  1997  houdt  in  dat  de  met  
toepassing  van  de  overeenkomst  verkregen  informatie  kan  worden  gebruikt  voor  
strafprocedures  wegens  niet-naleving  van  douanewetgeving,  onverschillig  of  de 
overtreding  daarvan  naar  Belgisch  recht  wordt  gestraft  door  het  bijzondere 
douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11, Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 
bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening 
nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.)

5º en 6º De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document  
dat door een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling  
in  strijd  met  de  douanewetgeving  in  de  zin  van het  Aanvullend Protocol  betreffende 
wederzijdse  administratieve  bijstand inzake douanezaken van 9  juni  1997.  (Art.  1,  b, 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; 
Artt. 193, 194, 196, 213 en 214, Sw.)

7º,  8º,  9º  en  10º  Het  gebruik  van  ontvangen  informatie  voor  de  vervolging  van  een  
witwasmisdrijf,  gepleegd  door  of  ten  gevolge  van  de  schending  van  een  
douanevoorschrift,  beantwoordt eveneens aan het gebruik omschreven in artikel  11.1 
van  het  Aanvullend  Protocol  betreffende  wederzijdse  administratieve  bijstand  inzake 
douanezaken  van 9  juni  1997.  (Art.  11,  Aanvullend Protocol  van 9  juni  1997 bij  de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Art. 505, 3° en 4°, Sw.)

(B. e.a.)

ARREST
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(A.R. P.06.0467.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 februari 2006.
De eisers I, II en III voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

een middel aan.
De eiser IV voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
De Procureur des Konings te Antwerpen heeft de verwijzing van de eisers naar 

de correctionele rechtbank gevorderd wegens feiten van gemeenrechtelijke vals-
heid in geschrifte en gebruik in documenten betreffende fictieve uit- en invoer 
van diamant (telastlegging A) en witwassen van gelden ontvangen als betaling 
van fictieve uitvoer van diamant (telastleggingen B en C). 

De telastlegging A werd nader omschreven als volgt: 
"I. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 

opstellen en:of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, EX-1 aangifteformulieren, weegbriefjes, uitvoervergun-
ningen van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen of van de 
Dienst Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken, expertise- en 
schattingsverslagen opgesteld door Diamond office, en instructiebrieven aan de 
expediteur ("shipper's letter of instruction") terwijl er in werkelijkheid helemaal 
geen exportverzendingen naar de vermelde bestemmeling plaatsvonden en/of de 
verzonden diamanten verdoken terug werden ingevoerd en/of de waarde van de 
verzonden diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de 
feiten van witwassen zoals nader omschreven sub tenlastleggingen B en C.I tot 
en met C.XV te verdoezelen".

"II. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 
opstellen en:of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, T-1 aangifteformulieren en ontvangstbewijzen van Dia-
mond office terwijl er in werkelijkheid helemaal geen importverzendingen aan 
de NV Müller & Sons Diamonds plaatsvonden of de waarde van de ingevoerde 
diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de sub tenlaste-
legging A.I vermelde uitgevoerde diamanten minstens gedeeltelijk verdoken te-
rug in te voeren".

"III. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 
opstellen en: of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, EX-1 aangifteformulieren, weegbriefjes, uitvoervergun-
ningen van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen of van de 
Dienst Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken, expertise- en 
schattingsverslagen opgesteld door Diamond office, en instructiebrieven aan de 
expediteur ("shipper's letter of instruction") terwijl er in werkelijkheid helemaal 
geen exportverzendingen naar de vermelde bestemmeling plaatsvonden en/of de 
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verzonden diamanten verdoken terug werden ingevoerd en/of de waarde van de 
verzonden diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de 
sub A.II omschreven fictieve invoerzendingen in de boekhouding van de NV 
Müller & Sons Diamonds door middel van fictieve uitvoerzendingen terug in 
evenwicht te brengen en aldus te verhullen dat de sub tenlastelegging A.II om-
schreven invoerzendingen in werkelijkheid nooit plaatsvonden".

Bij de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen riepen de 
eisers in schriftelijke conclusie de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering in. 
De raadkamer wees het verweer van de eisers af en verwees hen, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden voor de telastlegging A, naar de correctionele 
rechtbank.

De eisers kwamen van deze beschikking in hoger beroep. Het bestreden arrest 
verwijst het verweer van de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering af op 
volgende grond:

"Het protocol van 9 juni 1997 inzake de wederzijdse administratieve bijstand 
in douanezaken, gesloten tussen de Europese Unie en Zwitserland is gericht op 
een correcte toepassing van de douanewetgeving. Dit betekent echter niet dat in-
geval van overtreding van de douanevoorschriften de verkregen inlichtingen en-
kel mogen worden gebruikt voor het onderzoek en de vervolging van feiten die 
een overtreding opleveren van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. 
De omschrijving die aan de feiten wordt gegeven in de Staat van de verzoekende 
autoriteit is niet determinerend voor het gebruik dat van de verkregen inlichtin-
gen mag worden gemaakt. Het is echter vereist dat de bekomen gegevens, die in 
casu betrekking hebben op de niet-naleving van douanevoorschriften door de in-
verdenkinggestelde [x], gebruikt worden voor het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven waarvoor de niet-correcte toepassing van de douanevoorschriften 
een wezenlijk bestanddeel uitmaakt. Uit de omschrijving van de feiten vermeld 
sub tenlastelegging A, B en C blijkt dat dit wel degelijk het geval is. De door de 
Zwitserse douane verstrekte inlichtingen werden dan ook niet van hun doel afge-
wend zodat er geen schriftelijke toestemming van de Zwitserse autoriteiten nodig 
was om de inverdenkinggestelden alhier te kunnen vervolgen voor de hen ten 
laste gelegde feiten. Het gerechtelijk onderzoek is dan ook niet door een nietig-
heid of onregelmatigheid aangetast."

Het bestreden arrest verklaarde daarop de hogere beroepen van de eisers onge-
grond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel van de eiser I
Het middel voert schending aan van het artikel 27 van het verdrag van Wenen 

van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht en de artikelen 1, 10.1 en 11.1 van 
het aanvullend protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake 
douanezaken van 9 juni 1997 (hierna: Aanvullend Protocol), zoals uitdrukkelijk 
beschermd door het voorbehoud dat Zwitserland bij artikel 2 van het Europees 
Rechtshulpverdrag van 20 april 1959 heeft gemaakt in de bekrachtigingsoorkon-
de neergelegd op 20 december 1966.
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Het Aanvullend Protocol bepaalt:
Artikel 1
Definities 
Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
(...)
b)  'douanewetgeving':  de  door  de  Europese  Gemeenschap  of  de  Zwitserse 

Bondsstaat vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffen-
de de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing van goede-
ren onder een douaneregeling, met inbegrip van verboden, beperkingen en con-
trolemaatregelen;

(...)
e) 'handelingen in strijd met de douanewetgeving': elke schending van de dou-

anewetgeving of elke poging tot schending van deze wetgeving.
Artikel 10. 
Geheimhoudingsplicht 
Alle informatie die  ter  uitvoering van dit  protocol in  welke vorm dan ook 

wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder de geheimhou-
dingsplicht en geniet de bescherming van de wetgeving terzake van de overeen-
komstsluitende partij die ze heeft ontvangen en van de desbetreffende bepalingen 
die op de instellingen van de Gemeenschap van toepassing zijn. 

(...)
Artikel 11 
Gebruik van de informatie 
1. De ontvangen informatie mag uitsluitend voor de in dit protocol omschre-

ven doeleinden worden gebruikt. Een partij mag deze informatie slechts voor an-
dere doeleinden gebruiken na schriftelijke toestemming van de autoriteit die ze 
heeft verstrekt. Voorts geldt voor dit gebruik de door deze autoriteit vastgestelde 
beperkingen.

Artikel 11.1 Aanvullend Protocol houdt in dat de met toepassing van de over-
eenkomst verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures we-
gens niet-naleving van douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daar-
van naar Belgisch recht wordt gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of 
door het gemene strafrecht.

Het middel dat berust op een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Middel van de eisers II
Het middel voert aan dat:
door aan te nemen dat de gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in ge-

schrifte en witwassen, waarvoor de eisers worden vervolgd, beschouwd kunnen 
worden als zijnde de niet-naleving van de douanewetgeving, daar zij de niet-cor-
recte toepassing van de douanevoorschriften als wezenlijk bestanddeel zouden 
hebben, het bestreden arrest artikel 1, littera e juncto littera b, Aanvullend Proto-
col schendt;
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door aan te nemen dat de door de Zwitserse douanediensten verkregen infor-
matie mag worden gebruikt voor het onderzoek en de vervolging van de gemeen-
rechtelijke misdrijven van valsheid in geschrifte en witwassen, zonder dat er een 
schriftelijke toestemming van de Zwitserse autoriteiten nodig was, het bestreden 
arrest artikel 11.1, tweede zin, Aanvullend Protocol schendt. 

Het oppert dat de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen kan worden gesteld:

Dient artikel 11 [Aanvullend Protocol] in die zin te worden begrepen dat de 
ontvangen informatie, bij gebreke aan de in artikel 11.1, tweede zin, [Aanvullend 
Protocol] bedoelde voorafgaande, schriftelijke toestemming van de autoriteit die 
de informatie heeft verstrekt en a fortiori bij gebreke aan de in artikel 11.1, derde 
zin, [Aanvullend Protocol] bedoelde beperkingen, die door deze autoriteit voor 
het gebruik van die informatie werden vastgesteld, uitsluitend op rechtsgeldige 
wijze kan en mag worden gebruikt in gerechtelijke of administratieve procedures 
ingesteld wegens niet-naleving van de douanewetgeving, zijnde, luidens artikel 
1, littera e juncto littera b, [Aanvullend Protocol], de door de Europese Gemeen-
schap of de Zwitserse Bondsstaat vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en 
de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, met inbegrip van verboden, 
beperkingen en controlemaatregelen, of kan het voormelde artikel 11 [Aanvul-
lend Protocol] in die zin worden begrepen dat de ontvangen informatie, bij ge-
breke aan de in artikel 11.1, tweede zin, [Aanvullend Protocol] bedoelde vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de autoriteit die de informatie heeft ver-
strekt en a fortiori bij gebreke aan de in artikel 11. 1, derde zin, [Aanvullend Pro-
tocol] bedoelde beperkingen, die door deze autoriteit voor het gebruik van die in-
formatie werden vastgesteld, ook en bijkomend op rechtsgeldige wijze kan en 
mag worden gebruikt in een gerechtelijke, en in het bijzonder in een strafrechte-
lijke, procedure strekkende tot de sanctionering en/of de bestraffing van andere 
misdrijven dan misdrijven wegens niet-naleving van de douanewetgeving - in 
casu de gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in geschriften en witwassen - 
waarvan de niet-correcte toepassing van de douanevoorschriften een wezenlijk 
bestanddeel zou uitmaken?

De gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik van de artikelen 193, 
196, 197, 213 en 214 Strafwetboek, kunnen, behoudens een bijzondere wet die 
de toepassing daarvan zou uitsluiten, wat hier niet het geval is, een document be-
treffen dat door een douanevoorschrift wordt vereist. De gemeenrechtelijke straf-
baarstelling van dergelijke valsheid is ook een strafbaarstelling van een hande-
ling in strijd met de douanewetgeving in de zin van artikel 1, b) Aanvullend Pro-
tocol.

Derhalve beantwoordt het gebruik van door de aangezochte Zwitserse autori-
teit verstrekte informatie voor de vervolging van valsheid in geschrifte en ge-
bruik betreffende een door een douanevoorschrift vereist document aan het ge-
bruik omschreven in artikel 11.1 Aanvullend Protocol.

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmis-
drijf, gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, 



Nr. 328 - 13.6.06 HOF VAN CASSATIE 1377 

beantwoordt eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 Aanvullend 
Protocol.

Het middel faalt naar recht. 
De uitlegging van de in de geopperde prejudiciële vraag vermelde artikelen 

van het Aanvullend Protocol is ter zake dermate duidelijk dat er geen grond be-
staat deze prejudiciële vraag te stellen. 

Middel van de eisers III
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

13 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. D. Grootjans, Antwerpen, F. Marneffe, Antwerpen, E. Gevers, Antwer-
pen en F. De Ruyck, Antwerpen.

Nr. 329

2° KAMER - 14 juni 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - SCHULDIGVERKLARING - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - STEDENBOUW - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING

3º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING INZAKE STEDENBOUW

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID INZAKE STEDENBOUW

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKEL 14 - REDELIJKE 
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID 
INZAKE STEDENBOUW



1378 HOF VAN CASSATIE 14.6.06 - Nr. 329 

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING - SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID INZAKE 
STEDENBOUW

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - VEROORDELING IN DE KOSTEN EN TOT TERUGGAVE

9º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - VEROORDELING IN DE KOSTEN EN TOT TERUGGAVE

1º,  2º  en  3º  Een  eenvoudige  schuldigverklaring  door  de  bodemrechter  in  geval  van 
overschrijding van de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting  
om uitspraak te doen over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake 
stedenbouw. 

4º, 5º, 6º en 7º De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op  
te leggen aan de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw,  
schendt noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het  
recht van verdediging. 

8º en 9º De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter,  
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief1.

(C. T. STAD DINANT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1632.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
Eerste onderdeel
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de uitspraak van de teruggave 

die bij artikel 21ter van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring is bepaald, facultatief was. Volgens het middel zouden de appelrechters dit 
verweer niet hebben beantwoord.

Naast de in het middel weergegeven grond, vermeldt het arrest "dat het aan de 
gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen staat om 
te kiezen voor één van de drie wijzen van schadeloosstelling die in de teksten 
zijn bepaald, dat de keuze van de schadeloosstelling een beoordeling inhoudt van 
de ruimtelijke ordening vanuit stedenbouwkundig oogpunt en, in zoverre, tot de 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 329.
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discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoort [...]; dat het niet 
aan de rechter staat om de raadzaamheid van de herstelvordering te beoordelen 
[...]; dat hij met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, de externe en inter-
ne wettigheid van de herstelvordering moet nagaan en moet onderzoeken of zij 
met de wet strookt dan wel of zij door machtsoverschrijding of machtsafwending 
is aangetast; dat evenwel het verbod voor de rechter om aan de beoordelingsbe-
voegdheid van de gemachtigde ambtenaar te raken, hem niet belet de concrete 
modaliteiten van de voorgestelde herstelmaatregel te onderzoeken; dat hij daar-
toe kan onderzoeken of er een onevenredigheid bestaat tussen het gevorderde 
herstel en de ernst van de overtreding; dat een dergelijke onevenredigheid even-
wel slechts kan worden afgeleid uit andere elementen dan die welke tot de beoor-
delingsbevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoren; dat in casu de vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar door geen enkele onwettigheid is aangetast; 
dat zij in overeenstemming is met de wet en er geen machtsoverschrijding of 
machtsafwending aan kleeft; dat, vanaf 30 maart 1988, de gemachtigde ambte-
naar aan de procureur des Konings te Dinant preciseerde: 'het volledige herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand is bijgevolg de enige herstelmaatre-
gel die in deze zaak overwogen wordt' [...]; dat die ambtenaar in diezelfde brief 
preciseert dat de litigieuze eigendom 'in het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort 
in een boszone is opgenomen' [...], dat zijn vordering zowel in rechte als naar de 
feiten op ter zake dienende redenen is gestoeld; dat de gemachtigde ambtenaar 
door aldus te handelen alleen het algemeen nut beoogt, namelijk de eerbiediging 
van een goede ruimtelijke ordening, inzonderheid gezien de niet-regulariseerbare 
aard van de toestand en wat ook de gevolgen mogen zijn voor de beklaagden van 
de gevorderde herstelmaatregelen; dat immers, voor de beklaagde, noch de om-
vang van de gevolgen van de wijze van herstel die bij artikel 155, §2, 1°, van het 
W.W.R.O.S.P. [Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Pa-
trimonium] is bepaald, noch de 'relatieve goede wil' van die beklaagde, noch het 
ontbreken van een klacht van de buren, noch de inschikkelijke houding van de 
gemeentelijke overheid, de interne wettigheid kunnen aantasten van de vordering 
die door de gemachtigde ambtenaar in toepassing van dit artikel is ingesteld, of 
diens vordering door machtsoverschrijding of machtsafwending kunnen aantas-
ten [...];  dat  de gemachtigde ambtenaar de herstelmaatregelen die hij  vordert, 
duidelijk heeft omschreven in zijn conclusie die hij op 8 april 2003 [...] aan het 
hof [van beroep] heeft overgelegd; dat de gevorderde herstelmaatregel het herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand beoogt en noodzakelijk is om de ge-
volgen van het misdrijf uit te wissen; dat de oorspronkelijke toestand, de toe-
stand vóór het misdrijf is of desnoods de toestand die deze het dichtst benadert, 
en niet bestaat in het herscheppen van de bouwval die vóór het plegen van het 
misdrijf zou hebben bestaan".

Door die  vermeldingen en de vermelding die  het  middel  weergeeft,  beant-
woordt het arrest de conclusie van eiser.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Het onderdeel dat aanvoert dat de uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" 

in het tweede lid van artikel 21ter van de Voorafgaande titel van het Wetboek 



1380 HOF VAN CASSATIE 14.6.06 - Nr. 329 

van Strafvordering "het mogelijk maakt te oordelen dat de veroordeling tot terug-
gave facultatief is", faalt naar recht.

Over het tweede middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt met de weergave ervan, de vraag die het hof van 

beroep bij arrest van 3 december 2003 aan het Arbitragehof had gesteld en die 
luidt als volgt: "Schenden de artikelen 155 tot 159 van het W.W.R.O.S.P. en alle 
wettelijke bepalingen met  dezelfde draagwijdte de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet,  in zoverre voor de wijzen van herstel waarin zij voorzien,  niet de 
minste sanctie is vastgesteld wanneer de redelijke termijn zoals bepaald in artikel 
6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is overschreden, ter-
wijl een dergelijke overschrijding van de redelijke termijn, voor dezelfde feiten, 
strafrechtelijk kan worden bestraft door artikel 21 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ?".

Het  arrest  vermeldt  vervolgens,  eveneens met  de  weergave  ervan,  het  ant-
woord van het Arbitragehof in zijn arrest van 19 januari 2005 en dat als volgt is 
geformuleerd: "Voor zover in de prejudiciële vraag het Hof wordt verzocht de 
personen op wie het eerste lid van artikel 21ter - dat het hen mogelijk maakt aan 
elke straf te ontsnappen wanneer de redelijke termijn is overschreden - van toe-
passing is, te vergelijken met de personen op wie het tweede lid van hetzelfde ar-
tikel - dat bepaalt dat zij 'tot teruggave' kunnen worden veroordeeld, zelfs wan-
neer de redelijke termijn is overschreden - van toepassing is, wordt in die vraag 
een verschil in behandeling aangeklaagd dat niet discriminerend is. Hoewel het 
verantwoord is dat een beklaagde mogelijkerwijs niet tot een straf wordt veroor-
deeld wanneer de rechter ertoe wordt gebracht uitspraak te doen buiten de rede-
lijke termijn, volgt hieruit niet dat die beklaagde het voordeel uit het door hem 
gepleegde misdrijf mag behouden. De wetgever heeft dus redelijkerwijs kunnen 
bepalen dat, hoewel het verstrijken van de tijd kon verantwoorden dat geen enke-
le straf wordt opgelegd, de 'eenvoudige schuldigverklaring' niet mag beletten dat 
'nog uitspraak kan worden gedaan over de burgerlijke belangen'".

Op grond van die vermeldingen oordelen de appelrechters "dat een eenvoudige 
schuldigverklaring door de bodemrechter helemaal geen afbreuk doet aan zijn 
verplichting om uitspraak te doen over de herstelvorderingen, teneinde te verhin-
deren dat de beklaagde het voordeel van de begane overtredingen zou kunnen 
behouden".

Met het geheel van die vermeldingen beantwoorden de appelrechters de con-
clusie van de eiser die in het middel is weergegeven.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Door te beslissen, op grond van redenen die in het antwoord op het eerste on-

derdeel van het middel zijn weergegeven, om bij overschrijding van de redelijke 
termijn geen sanctie op te leggen aan de herstelvordering van de administratieve 
overheid,  schenden de appelrechters noch artikel 6.1 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch artikel 14.1 van het 
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Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en miskennen 
zij evenmin het recht van verdediging van de eiser.

Het onderdeel kan 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 de eiser in de kosten. 

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers, R. Joly, Namen en Ph. Bouillard, Namen.

Nr. 330

2° KAMER - 14 juni 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
OMVANG - BESLISSING OVER DE LATERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN - LATER BURGERLIJK PROCES - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DE PARTIJEN

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - GEZAG VAN GEWIJSDE - LATER BURGERLIJK PROCES - TEGENSTELBAARHEID 
AAN DE PARTIJEN

4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VOORWAARDEN

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE 
VRAAG

6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - 
VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE 
VRAAG

8º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - 
VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

9º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - SCHENDING 
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VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - GEVOLG - GEZAG VAN GEWIJSDE - OPNIEUW ONDERZOEKEN VAN 
DE EINDBESLISSING

10º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN DE EUROPESE UNIE - GEVOLG - OPNIEUW ONDERZOEKEN VAN 
DE EINDBESLISSING

11º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BELGISCHE 
STAAT - ADMINISTRATIE VAN DE DIRECTE BELASTINGEN - ONTVANKELIJKHEID - SCHADE - BEGRIP

1º Het  algemeen rechtsbeginsel  van het  gezag van gewijsde in strafzaken verbiedt  de  
rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, om hetgeen  
definitief, zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist over het bestaan van  
een feit dat de gemeenschappelijke grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van  
de strafvordering uitmaakt, opnieuw ter discussie te stellen1.

2º en 3º Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd  
burgerlijk  proces,  de  gegevens  kan  betwisten  die  uit  het  strafproces  zijn  afgeleid,  
wanneer zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij  
heeft kunnen doen gelden2.

4º Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces hangt niet  
af  van de voorwaarde dat de beslissing die met gezag van gewijsde is bekleed, van 
onwettigheden is gevrijwaard3. 

5º en 6º Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen 
dat het reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen  
die  tot  zijn  rechtspraak  hebben  geleid  en  zelfs  zonder  dat  de  vragen  waarover  een 
geding wordt gevoerd strikt identiek zijn. 

7º, 8º, 9º en 10º Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld 
dat,  enerzijds,  "het  gemeenschapsrecht  een nationale  rechter  niet  gebiedt,  nationale  
procedureregels die een beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te  
laten,  ook  al  zou  daardoor  een  schending  van  het  gemeenschapsrecht  door  deze  
beslissing  kunnen  worden  opgeheven",  en,  dat  anderzijds,  "de  verplichting  van  het  
betrokken orgaan uit hoofde van artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht  
tot stand gekomen definitieve beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk  
is gesteld van de voorwaarde dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op  
die  beslissing  terug  te komen",  is  er  geen grond om het  aldus beslechte  rechtspunt  
opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. voor te leggen. 

11º  Wanneer  de  administratie  van  de  directe  belastingen  van  de  Staat  wegens  de 
noodzaak om het belastingmisdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om het  
bewijs ervan te verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop van het  
onderzoek te volgen en te wachten tot dat het onderzoek de gegevens oplevert aan de 
hand waarvan de belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de grondslag van de 
belasting kan worden bepaald, schade lijdt, dan volgt die schade in dergelijk geval uit het  
feit  dat  de  administratie  voor  het  opmaken  van  de  vermogenstoestand  van  de 
belastingschuldige, wanneer die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting 
onttrekt, verplicht is om ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen 
uitvoeren  van  akten,  stukken,  registers,  documenten  of  inlichtingen,  die  tegen  die  
belastingplichtige  zijn  vergaard  tijdens  het  strafonderzoek,  dat  de  ontoereikende 
onderzoeksbevoegdheid van de voormelde administratie aanvult4. 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 330.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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(U. e.a. T. NATIONAAL VERBOD DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0073.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 november 2005 op 

verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, ten 
gevolge van een arrest van 14 februari 2001 van het Hof van Cassatie.

De memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht voeren respectievelijk vijf middelen aan voor de eerste eiser, eenzelfde 
middel voor de tweede, de derde en de vierde eiser en twee middelen voor de 
vijfde eiser.

Op 27 april 2006 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Op de terechtzitting van 3 mei 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag uit-
gebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

Op 24 en 29 mei 2006 hebben de eisers, overeenkomstig artikel 1107, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nota's neergelegd in antwoord op de voormel-
de conclusie.

BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van F. U. de S.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweersters op grond van de telastleggin-
gen A.II, 1 tot 15 en 17 tot 28, B.II, 1 en 2, F en I zijn ingesteld, uitspraak doen 
over

a. het beginsel van de aansprakelijkheid:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Voor de telastleggingen A.II en B.II, werd eiser schuldig verklaard aan vals-

heid in geschriften en gebruik van valse stukken. Zoals hij zelf op bladzijde 57 
van zijn  memorie  aangeeft,  houden  de  samenstellende  bestanddelen  van  met 
name die telastleggingen zoals zij bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 7 september 2000, bewezen zijn verklaard, geen schending in van artikel 3, 
§1, van het Koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van 
de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor ver-
strekkingen van klinische biologie.

De eiser leidt hieruit af dat de redengeving die het arrest van 7 september 2000 
wijdt aan de geldigheid van het voormelde Koninklijke besluit ten aanzien van 
het communautaire recht niet de noodzakelijke ondersteuning van het dictum uit-
maakt waarbij de telastleggingen, waarvan in de omschrijving de verwijzing naar 
dit Koninklijk besluit werd weggelaten, bewezen worden verklaard.

Hieruit volgt, volgens de eiser, dat de voormelde gronden geen gezag van ge-
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wijsde kunnen hebben, zodat het arrest, door hen dit gezag toe te kennen, het 
desbetreffende algemene rechtsbeginsel miskent.

Aangezien artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 geen 
verband houdt met de bewezen verklaarde telastleggingen onder de nummers 
A.II, 1 tot 15 en 17 tot 28, B.II, 1 en 2, en F, kan de kritiek op de redengeving die 
het bestreden arrest aan de voormelde reglementsbepaling wijdt niet leiden tot 
vernietiging van de beslissing over de fout die uit die telastleggingen voortvloeit. 
In zoverre heeft het onderdeel geen belang.

Voor het overige verbiedt het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van ge-
wijsde in strafzaken de rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aan-
hangig is gemaakt, om hetgeen definitief, zeker en noodzakelijk door de straf-
rechter werd beslist over  het bestaan van een feit  dat de gemeenschappelijke 
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de strafvordering uitmaakt, 
opnieuw ter discussie te stellen.

De eiser was partij in het strafproces waarin het Hof van Beroep te Brussel bij 
arrest van 7 september 2000 uitspraak heeft gedaan. In dit arrest (bladzijden 87 
tot 98) heeft het voormelde Hof, na te hebben gepreciseerd dat de kritiek die de 
beklaagden tegen artikel 3, §§3 en 4, van het koninklijk besluit van 30 december 
1982 hebben geformuleerd geen verband hield met de zaak, de verenigbaarheid 
van artikel 3, §1, 3° en 4° van het voormelde besluit met de bepalingen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap onderzocht.

Volgens dit arrest moeten de nationale maatregelen die de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden die door het Verdrag zijn gewaarborgd kunnen hinderen 
of minder aantrekkelijk maken, aan de volgende vier voorwaarden beantwoor-
den: zij moeten op een niet discriminerende manier worden toegepast; gerecht-
vaardigd zijn om redenen van dwingend algemeen belang; eigen zijn aan de ver-
wezenlijking  van  de  doelstelling  die  zij  nastreven;  niet  verder  gaan  dan  wat 
noodzakelijk is om die te verwezenlijken.

Het Hof van Beroep te Brussel heeft geoordeeld dat de betwiste norm aan die 
vier voorwaarden beantwoordde.

Het koninklijk besluit van 30 december 1982 maakte met name de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor ver-
strekkingen van klinische biologie afhankelijk van de voorwaarde dat die labora-
toria geëxploiteerd worden door personen die gemachtigd zijn om dergelijke ver-
strekkingen uit te voeren. Het arrest van 7 september 2000 vermeldde dat die 
voorwaarde niet als discriminerend kan worden beschouwd, aangezien de mach-
tiging voor alle Belgische onderdanen is vereist evenals voor die van de andere 
Lid-Staten. Het Hof van Beroep te Brussel deed eveneens opmerken dat het doel 
dat door de bekritiseerde regelgeving wordt nagestreefd, de strijd was tegen de 
overconsumptie  van verstrekkingen van klinische biologie,  aangezien die van 
aard is om het budget van de sociale zekerheid uit evenwicht te brengen. De 
machtiging die van de exploitanten wordt vereist maakte het mogelijk om, op 
een nuttige wijze in verhouding tot het nagestreefde doel, het aantal laboratoria 
te beperken, te beletten dat zij mercantiele belangen laten primeren, een overtol-
lig aanbod van verstrekkingen van klinische biologie te vermijden en aldus de 
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overconsumptie te bestrijden.
Het arrest van 7 september 2000 leidde hieruit af (bladzijde 97) "dat artikel 3, 

§1, verenigbaar is met het communautaire recht".
In antwoord op het middel dat voor het hof van beroep op verwijzing werd 

hernomen en dat is afgeleid uit de schending door artikel 3, §1, van het konink-
lijk besluit van 30 december 1982, van de regels van communautair recht betref-
fende de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van kapitaal, het vrij verlenen 
van diensten en de vrije mededinging, vermeldt het bestreden arrest (bladzijde 
38) dat naar luid van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 septem-
ber 2000 waarvan de strafrechtelijke beschikkingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, artikel 3, §1, verenigbaar is met het communautaire recht.

Door die vermelding geeft het bestreden arrest aan de beslissing waarnaar het 
verwijst en waarvan de ter zake dienende gronden hierboven zijn samengevat, 
geen interpretatie die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

Uit de voormelde gronden blijkt overigens dat het Hof van Beroep te Brussel 
heeft onderzocht of de bekritiseerde verordenende bepaling overeenkomt met "de 
uitoefening van de fundamentele vrijheden die door het Verdrag zijn gewaar-
borgd" (bladzijde 92 van zijn arrest). Uit de omstandigheid dat het arrest van 7 
september 2000 daarbij de artikelen 49 en 56 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap niet aanhaalt, kan niet worden afgeleid dat het Hof 
van Beroep te  Brussel,  dat  uitspraak moest  doen over de strafvordering, niet 
eveneens,  zoals de algemeenheid van de gebruikte bewoordingen daarvan ge-
tuigt, de geldigheid van de vervolgingen onderzocht ten opzichte van alle vrijhe-
den die de reglementaire grondslag ervan kunnen aantasten.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Het bestreden arrest beslist dat er geen grond is om het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen de vragen te stellen die door eiser worden voorge-
steld.

Die beslissing berust op de grond dat de voormelde vragen niet onontbeerlijk 
zijn om uitspraak te doen.

De voormelde grond steunt op zijn beurt op het gezag van gewijsde dat het 
Hof van Beroep te Bergen aan de strafrechtelijke bepalingen van het arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 7 september 2000, heeft toegekend.

Weliswaar hebben de appelrechters, samen met andere overwegingen, even-
eens naar het arrest van het Hof van 14 februari 2001 verwezen. Zij wijzen erop 
dat het Hof van mening was geen vraag te moeten stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen over de overeenstemming van artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 30 december 1982 met het communautaire recht.

Door die vermelding beslissen de appelrechters niet dat het Hof dit artikel in 
overeenstemming met de referentienormen zou hebben verklaard en evenmin dat 
het arrest van het Hof hen verbood uitspraak te doen over de vraag die door eiser 
wordt opgeworpen.

Het gezag van gewijsde dat het bestreden arrest aanvoert betreffende de vere-
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nigbaarheid van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 
met het communautaire recht betreft alleen (bladzijde 39) het arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 7 september 2000 en strekt zich alleen maar uit (blad-
zijde 35) tot de schuldigverklaring met betrekking tot de telastlegging I. 

Het onderdeel dat op een verkeerde interpretatie van het arrest berust, mist fei-
telijke grondslag.

Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest verwijst naar de memorie van toelichting van het wetsontwerp tot 

wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van kli-
nische biologie.

De voormelde memorie van toelichting vermeldt (bladzijde vier, alinea vijf, 
stuk 6, van het dossier dat eiser in bijlage van zijn memorie op de griffie van het 
Hof heeft neergelegd) dat "het ontwerp overigens een aantal technische bepalin-
gen bevat tot aanpassing van het voormelde koninklijk besluit nr. 143. Het be-
oogt voornamelijk de aanvulling van juridische lacunes en de opheffing van be-
palingen die niet meer aan de huidige behoeften voldoen".

Het arrest werpt op "dat de memorie van toelichting overigens onderstreept 
'dat het ontwerp voornamelijk juridische lacunes wil aanvullen en bepalingen wil 
opheffen die niet meer aan de huidige behoeften voldoen'".

Door die vermelding geven de appelrechters van de akte waarnaar zij verwij-
zen geen interpretatie die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. Zij be-
vestigen evenmin dat de memorie van toelichting geen advies van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen bevatte over de onverenigbaarheid, met het 
Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap, van de machtiging die bij 
artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 is vereist.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij de onverenigbaarheid aan-

voert van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1982 met verschil-
lende bepalingen van het communautaire recht, inzonderheid de artikelen 43, 49, 
56, 82 en 86 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap.

Tegen dit verweer stelt het arrest (bladzijde 38), in antwoord op het eerste on-
derdeel van het eerste middel, het gezag van gewijsde van de dragende gronden 
die hierboven zijn samengevat.

De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen. Zij 
hoefden daarenboven niet te antwoorden op middelen die om reden van hun be-
slissing niet meer relevant waren, noch op argumenten die geen afzonderlijke 
middelen uitmaken.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
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De eiser voert aan dat artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 
1982, door de exploitanten van laboratoria te verplichten om houder te zijn van 
een diploma dat overeenstemt met de vereiste machtiging om de verstrekkingen 
uit te voeren, het verbod schendt op beperking van de vrijheid van vestiging van 
de inwoners van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap op het grondge-
bied van een andere Lid-Staat, het verbod op vrij verkeer van diensten binnen de 
Gemeenschap ten aanzien van de inwoners van Lid-Staten die gevestigd zijn in 
een ander land van de Gemeenschap dan datgene waarvoor de dienst is bestemd, 
het verbod op beperking van het kapitaalverkeer tussen de Lid-Staten en tussen 
deze en derde landen, het verbod voor één of meerdere ondernemingen om on-
rechtmatig een dominerende positie uit te buiten, en ten slotte het verbod voor de 
Lid-Staten om aan de openbare bedrijven en de bedrijven waaraan zij bijzondere 
of exclusieve rechten toekennen, maatregelen uit te vaardigen of te handhaven 
die in strijd zijn met de regels van het Verdrag tot Oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

De eiser leidt hieruit af dat de appelrechters zelf de voormelde regels van het 
communautair recht hebben geschonden door hun weigering om samen met hem 
toe te geven dat artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 
ermee in strijd is.

In zoverre het onderdeel gericht is tegen de beslissing over de fout die uit de 
telastleggingen A.II, B.II en F. wordt afgeleid, is het niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang: het arrest stelt immers vast (bladzijden 31 tot 34) dat de beslissing op 
de strafvordering de bekritiseerde reglementsbepaling van de bestanddelen van 
die telastleggingen heeft uitgesloten.

Voor het overige, dit wil zeggen wat betreft de fout die met de telastlegging I 
wordt in verband gebracht, wordt de schending van de artikelen 43, 49, 56, 82 en 
86 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap door eiser af-
geleid uit de beslissing volgens welke de regel van intern recht in overeenstem-
ming is met die bepalingen en bijgevolg zijn volledige uitwerking kan hebben.

Dit werd bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 september 2000 
beslist, waarbij uitspraak werd gedaan op de strafvordering tegen eiser wegens 
de voormelde telastlegging I. Het bestreden arrest houdt die beslissing niet in, 
aangezien het hof van beroep op verwijzing integendeel heeft geweigerd om op-
nieuw uitspraak te doen in het geschil dat andermaal voor dit rechtscollege werd 
gebracht.

Het  onderdeel  dat  neerkomt op een kritiek van het  arrest  van 7 september 
2000, houdt geen verband met het bestreden arrest en is bijgevolg niet ontvanke-
lijk.

De  niet-ontvankelijkheid  van  het  derde  onderdeel  van  het  tweede  middel 
maakt de vier prejudiciële vragen die eiser op het einde van dit onderdeel aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wil stellen, irrelevant.

Er is bijgevolg geen grond om ze aan het voormelde Hof te stellen.
Vierde onderdeel:
Volgens de eiser schendt de rechter artikel 10 van het Verdrag tot oprichting 



1388 HOF VAN CASSATIE 14.6.06 - Nr. 330 

van de Europese Gemeenschap samen met het algemeen rechtsbeginsel van de 
voorrang van de internationaalrechtelijke regels met rechtstreekse werking op de 
internrechtelijke regels, door te weigeren afwijzend te beschikken over het gezag 
van gewijsde van een nationale beslissing waarbij een regel van intern recht con-
form aan dit Verdrag wordt verklaard, terwijl hij dit volgens de eiser niet is.

Het middel berust dus op de bewering dat het koninklijk besluit het Verdrag 
schendt.

Het bestreden arrest stelt evenwel vast dat zulks, volgens het Hof van Beroep 
te Brussel waarvan de beslissing op dit punt gezag van gewijsde heeft, niet het 
geval is. De appelrechters geven eveneens aan dat op de dag van hun beslissing, 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet had vastgesteld dat 
België door artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1982 aan te ne-
men in haar verplichtingen jegens het Verdrag zou zijn tekortgeschoten.

Het middel voert dus eigenlijk aan dat de beslissing die volgens het bestreden 
arrest gezag van gewijsde heeft, dit karakter slechts daadwerkelijk heeft op voor-
waarde dat zij gevrijwaard is van de onwettigheden die eiser eraan toeschrijft.

Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces 
hangt evenwel niet van een dergelijke voorwaarde af.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Het middel is overigens niet ontvankelijk in zoverre het de schending aanvoert 

van de artikelen 43, 49, 56, 82 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Gemeenschap, aangezien die bepalingen geen verband houden met de aan-
gevoerde grief.

Voor het overige verbiedt het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van ge-
wijsde in strafzaken de rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aan-
hangig is gemaakt, om hetgeen definitief, zeker en noodzakelijk door de straf-
rechter werd beslist over  het bestaan van een feit  dat de gemeenschappelijke 
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de strafvordering uitmaakt, 
ter discussie te stellen.

Het bestreden arrest vermeldt "dat definitief werd beslist dat [eiser], tussen 31 
december 1989 en 16 april 1992, in overtreding van de artikelen 3, §1, en 9, §2, 
van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen 
van klinische biologie, met name het laboratorium 'Biorim-Bohy' en het labora-
torium 'LBCH-Biorim' heeft geëxploiteerd, zonder zich te conformeren aan de 
bepalingen van artikel 3, §1, van het voormelde koninklijk besluit nr. 143". 

De kwestie van de verenigbaarheid van het voormelde artikel 3, §1, met het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, waarover tussen de partij-
en betwisting bestond voor het Hof van Beroep te Brussel, werd door dit hof op 
tegenspraak beslecht.

De beslissing die hierover bij arrest van 7 september 2000 is gewezen is de 
noodzakelijke grondslag voor de veroordeling die tegen de eiser wegens de hier-
boven omschreven telastlegging is uitgesproken.
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Het bestreden arrest stelt overigens vast dat de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters zijn ingesteld zich met name op de voormelde telastleg-
ging gronden.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Het voorwerp van de prejudiciële vraag die eiser op het einde van het vierde 

onderdeel aan het Europese Hof van Justitie wil voorleggen, valt samen met een 
kwestie die reeds door dit Hof is beslecht.

Uit de arresten nr. C-126/97 van 1 juni 1999 (punten 46 en 47) en C-234/04 
van 16 maart 2006 (punt 21) van het Europese Hof van Justitie blijkt dat "het ge-
meenschapsrecht  een nationale rechter  niet  gebiedt,  nationale  procedureregels 
die een beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al 
zou daardoor een schending van het  gemeenschapsrecht  door deze  beslissing 
kunnen worden opgeheven". Volgens het voormelde arrest van 16 maart 2006 
(punt 23), "is de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van artikel 10 
EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve be-
slissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk gesteld van de voor-
waarde dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing 
terug te komen".

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen een rechtspunt voor te leggen, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die 
tot zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een ge-
ding gevoerd wordt strikt identiek zijn.

Vijfde onderdeel:
Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later ge-

voerd burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn af-
geleid, wanneer zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar belangen niet 
vrij heeft kunnen doen gelden.

De eiser was partij in het strafgeding. Het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 7 september 2000 heeft aangewezen dat hij in zijn hoedanigheid van 
beklaagde met name de onverenigbaarheid had aangevoerd van artikel 3, §1, van 
het koninklijk besluit van 30 december 1982, met het Verdrag. Het voormelde 
arrest heeft dit verweer verworpen.

De eiser had tot staving van het cassatieberoep dat hij tegen het voormelde ar-
rest had ingesteld, die beslissing kunnen bekritiseren. Hij heeft dit niet gedaan.

Uit de omstandigheid alleen dat de beklaagde na verwerping van zijn cassatie-
beroep tegen de beslissing op de strafvordering, elementen heeft vergaard waar-
door hij die beslissing met succes kan betwisten, volgt niet dat de rechter waarbij 
de burgerlijke rechtsvordering is aanhangig gemaakt, door hem het gezag van 
gewijsde van de voormelde beslissing tegen te werpen, het recht op een eerlijk 
proces zou schenden.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
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Over het vijfde middel:
Wanneer een belastingmisdrijf gepleegd wordt moet de administratie enerzijds 

het bewijs ervan leveren teneinde de aldus ontdoken belasting te kunnen vesti-
gen, en, anderzijds, bestaat de kans dat die belasting niet meer kan worden inge-
vorderd.

De noodzaak om het misdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om 
het bewijs ervan te verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop 
van het onderzoek te volgen en te wachten tot dat onderzoek de gegevens ople-
vert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de 
grondslag van de belasting kan worden bepaald, kan op zich schade toebrengen 
aan de administratie van de directe belastingen van de Staat.

De schade van de Staat volgt in dergelijk geval uit het feit dat de administratie 
voor het opmaken van de vermogenstoestand van de belastingschuldige, wanneer 
die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting onttrekt, verplicht is om 
ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen uitvoeren van akten, 
stukken, registers, documenten of inlichtingen, die tegen die belastingplichtige 
zijn  vergaard  tijdens  het  strafonderzoek  dat  de  ontoereikende  onderzoeks-be-
voegdheid van de voormelde administratie aanvult.

Het arrest oordeelt dat wegens de criminele technieken die eiser tegenover de 
inning van de belasting stelt, de administratie van de directe belastingen gedu-
rende meer dan zeven jaar, gelijktijdig of achtereenvolgens, verschillende belas-
tingambtenaren heeft moeten mobiliseren die belast waren met het volgen van 
het strafrechtelijk onderzoek om de belastingschuldigen te kunnen identificeren, 
alle valsheden te ontdekken, inzicht te krijgen in de boekhouding en de grond-
slag van de belasting te bepalen.

Het arrest stelt vast dat die taken geen deel uitmaken van de normale controle 
en dat, in zoverre, de vergoeding die aan de ambtenaren is betaald niet overeen-
stemde met de prestaties die zij normaal verrichten en waarvan zij werden weg-
gehaald.

De appelrechters miskennen aldus noch het wettelijk begrip van voor vergoe-
ding vatbare schade, noch dat van het oorzakelijk verband.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eerste eiser in zo-

verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters op grond van de telastleggingen A.II, 1 tot 15 en 17 tot 
28, B.II, 1 en 2, F en I, zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de 
schade.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de vijfde eiser in zo-
verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters op grond van de telastleggingen A.II, 4, 6 tot 15, 17 en 
18, F en I, zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de schade.
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Mahieu, E. Casus, Brussel, J. Derenne, Parijs, P. Chomé, Brussel 
en De Bruyn.

Nr. 331

2° KAMER - 14 juni 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - VORMEN

2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - VORMEN

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BEWIJS VAN UITREIKING - VORM

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - BEWIJS VAN UITREIKING - VORM

5º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - KENNISGEVING OP FRANS 
GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

6º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - KENNISGEVING OP FRANS GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

7º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING IN HET BUITENLAND - 
KENNISGEVING OP FRANS GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

1º en 2º Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp  
in strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de  
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of 
van  de  beslissing  aan  de  geadresseerde;  indien  de  verzoekende  Partij  hierom 
uitdrukkelijk vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens  
een van de procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of  
volgens een bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 

3º en 4º Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in  
strafzaken,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  20  april  1959,  dient  als  bewijs  dat  de 
processtukken  en  rechterlijke  beslissingen  werden  uitgereikt  ofwel  een  gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij  waarin het feit  van de uitreiking,  benevens de wijze en de datum  
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waarop deze is geschied, zijn vermeld. 

5º, 6º en 7º Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van  
het afschrift van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op  
Frans grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel  
7.1, Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te  
Straatsburg  op  20  april  1959,  als  betekening  geldt  van  die  beslissing  en  dat  die 
betekening jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing  
naar recht. 

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0656.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 15 oktober 2002 

werd de eiser bij verstek tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.
Op 2 december 2002 heeft het openbaar ministerie, per post, een schrijven ge-

richt aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Douai, waarin het hem 
vroeg de voormelde beslissing te betekenen aan de eiser die in de gevangenis van 
Maubeuge was opgesloten.

Op 15 januari 2003 heeft een politieagent van Maubeuge zich naar het peniten-
tiair centrum begeven waar hij de verklaring van de eiser in de volgende bewoor-
dingen heeft opgetekend: "ik bevestig de ontvangst van de kennisgeving [van het 
vonnis] van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 15 oktober 2002 waarbij 
ik tot 5 jaar gevangenisstraf word veroordeeld. Ik bevestig de ontvangst van een 
afschrift van dit vonnis". Die akte werd door eiser ondertekend.

Op 23 september 2005, op de griffie van de gevangenis te Doornik waar hij 
werd opgesloten, verklaart hij verzet aan te tekenen tegen het vonnis van 15 ok-
tober 2002.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
De eiser voert aan dat zijn verzet niet laattijdig kon worden verklaard vermits 

het verstekvonnis hem niet geldig bij deurwaardersexploot werd betekend, maar 
dat alleen ervan werd "kennisgegeven".

Naar luid van artikel 7.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te  Straatsburg op 20 april 1959, goedge-
keurd bij wet van 19 juli 1975 en dat te dezen van toepassing is, doet de aange-
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zochte Partij de processtukken en rechterlijke beslissingen die haar met dat doel 
door de verzoekende Partij worden toegezonden, aan de betrokkenen toekomen; 
dit kan geschieden door de eenvoudige toezending van het processtuk of van de 
beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukke-
lijk vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens 
een  van  de  procedures  waarin  haar  wetgeving  voor  dergelijke  betekeningen 
voorziet of volgens een bijzondere procedure die met haar wetgeving verenig-
baar is.

Krachtens artikel 7.2 van dit Verdrag, dient als bewijs dat de processtukken en 
rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd ontvangstbewijs 
dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de aange-
zochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld.

Het arrest vermeldt "dat in het onderhavige geval, de procureur des Konings te 
Brussel de Franse overheid niet heeft verzocht om de Franse wetgeving betref-
fende de betekening toe te passen" en dat "het [voornoemde] proces-verbaal van 
kennisgeving [...] in elk geval beantwoordt aan een van de vormvoorschriften die 
in de Belgische wetgeving zijn bepaald; dat immers [...] artikel 16 van de Wet 
van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, het openbaar mi-
nisterie de mogelijkheid biedt onder andere 'de agenten van de plaatselijke politie 
en van de openbare macht' in mededinging met de deurwaarders, te gelasten al 
de akten van het beteugelend gerecht te doen". 

Het oordeelt vervolgens "dat hieruit volgt dat de kennisgeving en de afgifte 
aan [eiser], op 15 januari 2003, van het afschrift van het vonnis van 15 oktober 
2002 door een hulpbrigadier van de politie van Maubeuge, overeenkomstig arti-
kel 7.1 van het [voormelde] verdrag en overeenkomstig de Belgische wetgeving, 
als betekening geldt van die beslissing; dat dit proces-verbaal overigens 'de ver-
klaring (uitmaakt) van de aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, be-
nevens de wijze en de datum waarop deze is geschied, zijn vermeld', dat bij arti-
kel 7.2 van dat verdrag is bepaald; dat het eveneens een ontvangstbewijs is ver-
mits het door [eiser] werd ondertekend".

Op grond van die vermeldingen, beslist het arrest dat eiser "bijgevolg, vanaf 
15 januari 2003, 30 dagen had om in verzet te komen (namelijk 15 dagen op 
grond van artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering + 15 dagen op grond 
van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien [eiser] in een aangren-
zend land is opgesloten); dat het verzet dat [eiser] op 23 september 2005 heeft 
ingesteld op de griffie van de gevangenis te Doornik dus laattijdig is".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Aangezien de appelrechters naar recht hadden beslist dat het verzet niet ont-

vankelijk was, dienden zij de middelen niet te onderzoeken die eiser tot staving 
van zijn rechtsmiddel aanvoerde en die geen verband hielden met de ontvanke-
lijkheid ervan.
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Het middel dat 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 de eiser in de kosten. 

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 332

1° KAMER - 15 juni 2006

1º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - VERBINDENDE KRACHT - BETALINGSFACILITEITEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
BETALINGSFACILITEITEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OVEREENKOMST - 
VERBINDENDE KRACHT - BETALINGSFACILITEITEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

1º, 2º en 3º Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het  
beginsel  van de verbindende kracht  van overeenkomsten,  hetwelk ook geldt voor de  
rechter, kan deze de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van 
zijn verplichting tot betaling ontslaan1. (Art. 1134, eerste lid, B.W.)

(SG BANK DE MAERTELAERE nv T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0115.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 oktober 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)

1 Zie Cass. 19 juni 1986, A.R. 7496, nr. 658 en R.W., 1987-88, 1503, met noot A. VAN OEVELEN, "De 
toekenning van een uitstel van betaling (art. 1244 B.W.) mag er niet toe leiden dat de schuldenaar 
van zijn verbintenis wordt bevrijd".
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De negende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent verleent in het 

bestreden vonnis van 10 oktober 2003 de verweerder akte van zijn vrijwillige 
tussenkomst en verklaart eiseres' hoger beroep en verweersters incidenteel be-
roep ontvankelijk, doch ongegrond. Vervolgens bevestigt de rechtbank van eer-
ste aanleg het bestreden vonnis van 11 juni 2002 van de Vrederechter van het 
vierde kanton te Gent, met dien verstande dat de rechtbank de veroordeling tot 
vrijwaring, uitgesproken door de eerste rechter lastens de verweerder beperkt tot 
het bedrag dat hij van de rekening heeft genomen, meer bepaald 21.570,63 euro 
(29.007,44 - 7.436,81). Aldus machtigt de rechtbank verweerster om de aan de 
eiseres te betalen bedragen (29.007,44 euro verhoogd met conventionele interes-
ten en 743,68 euro verhoogd met gerechtelijke interesten evenals de gerechtskos-
ten, verminderd met 5000 en 1500 euro, betaald op 5 februari 2002 en 18 maart 
2002) te kwijten bij middel van maandelijkse afbetalingen van 100,00 euro, en 
dit voor het eerst op 15 juni 2002. Tenslotte veroordeelt de rechtbank van eerste 
aanleg elk der partijen tot de kosten van het hoger beroep gevallen aan hun zijde.

De rechtbank van eerste aanleg grondt deze beslissing onder meer op de vol-
gende motieven (vonnis p. 7):

"1.2. Wat betreft de betalingsfaciliteiten.
De rechtbank merkt  op dat  gelet  op de autonome procedure die  artikel  38 

WCK toch is, de rechtbank geen expliciet onderzoek dient te doen naar de voor-
waarden van artikel 1244 BW. nl. dat de consument 'ongelukkig en ter goeder 
trouw is'.

Deze rechtbank begrijpt dat de eerste rechter bij de beoordeling van het toe-
staan van het gemak van betaling, wellicht het belang van de beide partijen voor 
ogen heeft gehad en kan deze wijze van benadering bijtreden.

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat (de verweerster) als invalide inder-
daad over een beperkt inkomen beschikt dat haar niet toelaat in te staan voor de 
onmiddellijke terugbetaling van het krediet.

De rechtbank meent dat zowel (de eiseres) als de bankinstelling belang heeft 
bij  het  bekomen van  betaling doch oordeelt  dat  zonder afbetalingsfaciliteiten 
zulks niet mogelijk zal zijn.

De eerste rechter kan dan ook worden gevolgd waar hij meende dat een gemak 
van  betaling  aan  (de  verweerster)  kon  worden  toegekend  van  100  euro  per 
maand".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1134, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek strekken 

alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die deze hebben aange-
gaan tot wet.
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Het tweede lid van voormelde wetsbepaling voegt er aan toe dat deze overeen-
komsten niet kunnen worden herroepen dan met wederzijdse toestemming van 
de partijen of op gronden door de wet erkend.

Op grond van artikel 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek is enkel de feiten-
rechter gemachtigd om uitstel van betaling te verlenen.

Krachtens voormelde artikelen is de feitenrechter niet wettelijk bevoegd om de 
schuldenaar voorgoed geheel of ten dele te bevrijden van zijn verbintenissen, wat 
in strijd zou zijn met het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde 
beginsel dat de overeenkomst geldt als wet.

De eiseres voerde aan dat aan een schuldenaar niet zoveel uitstel mag worden 
verleend dat een schuld de facto nooit zal worden vereffend (verzoekschrift tot 
hoger beroep p. 4, "grieven", eerste alinea) en dat in onderhavig geval de schuld 
van de verweerster door enerzijds het toekennen van betalingsfaciliteiten zoals 
door de eerster rechter bepaald en anderzijds het toekennen van interesten aan de 
eiseres, de facto nooit zal worden vereffend, maar integendeel jaarlijks nog zal 
aanzwellen (beroepsconclusie p. 6, "Nopens het gemak van betaling").

De eiseres stelde dat bij veroordeling van de verweerster tot de hoofdsom van 
23.766,06 euro, de afbetaling van de hoofdsom alleen al, gezien de toegestane 
afbetalingstermijnen a rato van 100,00 euro per maand, nagenoeg twintig jaar in 
beslag zou nemen (beroepsconclusie  p.  6,  "Nopens het  gemak van betaling", 
tweede alinea).

De eiseres voegde er bovendien aan toe dat de door de eerste rechter toegeken-
de interesten van 7,07 pct. resulteren in een jaarlijks verschuldigd bedrag van 
1.680,20 euro, wat inhoudt dat de verweersters schuld nooit kan uitdoven, maar 
integendeel,  zelfs zonder enige kapitalisatie,  jaarlijks nog zal  aanzwellen met 
480,20 euro (voornoemde conclusie p. 6, "Nopens het gemak van betaling", der-
de en vierde alinea).

Op dit verweer antwoordde de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden 
vonnis enkel onrechtstreeks door te stellen dat de eiseres, als bankinstelling, be-
lang heeft bij het bekomen van betaling, doch dat zulks zonder betalingsfacilitei-
ten niet mogelijk is (vonnis p. 7, vijfde alinea).

Ofschoon de rechter over een grote beoordelingsbevoegdheid beschikt om al 
dan niet betalingsfaciliteiten toe te staan, wordt deze bevoegdheid niettemin be-
grensd. Het toekennen van betalingsfaciliteiten mag immers niet leiden tot een 
"burgerlijk faillissement". Teneinde een verzoek om betalingsfaciliteiten gegrond 
te kunnen verklaren, moet worden onderzocht of de schuldenaar zich dan nog in 
de mogelijkheid bevindt om de aangegane schuld binnen een redelijke termijn te-
rug te betalen. Dit is niet het geval wanneer de terugbetaling van de geleende ka-
pitalen niet voor de pensioenleeftijd kan worden georganiseerd, of wanneer de 
afbetaling  niet  eens  de  interesten  dekt  waardoor  de  schuld  niet-invorderbaar 
wordt. Het toekennen van betalingsfaciliteiten mag er derhalve niet toe leiden dat 
de schulden niet  kunnen worden aangezuiverd,  zodat de schuldeiser  verplicht 
wordt eindeloos krediet te verstrekken.

De rechter, die betalingsfaciliteiten kan toestaan, is echter niet bevoegd om de 
schuldenaar te ontslaan van de terugbetaling van zijn schulden.
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Door  enerzijds  de  verweerster  dergelijk  ruime  afbetalingsfaciliteiten  toe  te 
staan en anderzijds de eiseres interesten toe te kennen op het door de verweerster 
nog verschuldigde bedrag, waardoor de verweersters schuld jaarlijks aanzwelt in 
plaats van af te nemen, schendt de rechtbank van eerste aanleg de artikelen 1134 
van het Burgerlijk Wetboek en 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
1. Het toestaan van betalingsfaciliteiten vormt een uitzondering op het beginsel 

van de verbindende kracht van overeenkomsten, neergelegd in artikel 1134, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Dit beginsel geldt ook voor de rechter.

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten kan de rechter de schuldenaar uit-
stel van betaling verlenen, maar hij kan hem niet van zijn verplichting tot beta-
ling ontslaan.

De rechter die door het toestaan van betalingsfaciliteiten de verplichting van 
de schuldenaar ingevolge een kredietovereenkomst beperkt tot betaling van een 
gedeelte van de lopende interest, miskent de vermelde wetsbepaling.

2. Met bevestiging van het beroepen vonnis van 11 juni 2002, veroordelen de 
appelrechters de eerste verweerster om aan de eiseres te betalen een bedrag van 
29.007,44 euro, te vermeerderen met de conventionele interest aan 7,07 % per 
jaar vanaf 9 november 2001, een bedrag van 743,68 euro te vermeerderen met de 
gerechtelijke interest vanaf 9 januari 2002 en de gerechtskosten, dit alles te ver-
minderen met de reeds op 5 februari 2002 respectievelijk op 18 maart 2002 be-
taalde bedragen van 5.000 euro en 1.500 euro.

De appelrechters machtigen de eerste verweerster zich van de bedragen van 
deze veroordelingen te kwijten door maandelijkse afkortingen van 100 euro en 
dit voor het eerst op 15 juni 2002.

3. De appelrechters verlenen de eerste verweerster aldus geen uitstel van beta-
ling, maar laten haar toe haar schuld nooit af te betalen door haar verplichting te 
beperken tot betaling van een gedeelte van de lopende interest.

Zodoende schenden de appelrechters artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  de  appelrechters  uitspraak  doen 

"wat betreft de betalingsfaciliteiten" en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Den-
dermonde, zitting houdende in hoger beroep.

15 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 333

1° KAMER - 15 juni 2006

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - OMVANG

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - BANKREKENING - VOORWERP

3º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
BANKVERRICHTINGEN - BANKREKENING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - 
VOORWERP

4º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - BANKREKENING - OVERSCHRIJVING - VERSCHILLENDE BANKEN - VERPLICHTING TOT 
AFDRACHT - OGENBLIK

5º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
BANKVERRICHTINGEN - BANKREKENING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - 
OVERSCHRIJVING - VERSCHILLENDE BANKEN - VERPLICHTING TOT AFDRACHT - OGENBLIK

1º  Een  beslag  onder  derden  omvat  ook  de  schuldvorderingen  waarvan  het  ontstaan  
afhangt van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het beslag  
hun grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de beslagene en 
de derde1. (Artt. 1445 en 1539, Ger.W.)

2º en 3º Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag  
al hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de  
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet  
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het  
beslag een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft2. (Art. 1539, Ger.W.)

4º en 5º Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over  
verschillende  banken,  dan ontstaat  de  verplichting  van  de  bank  tot  afdracht  aan  de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik  
van de verrekening tussen de betrokken banken3. (Art. 1539, Ger.W.)

(FORTIS BANK nv T. STUDIEBUREEL J. LENSSENS nv)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle: 
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, als derde beslagene, tot betaling van het saldo 

van de bankrekening van een debiteur van verweerster, schuldeiser die daarop bewarend 
beslag had gelegd, d.i. met inbegrip van het bedrag dat door de debiteur van die debiteur 
was overgeschreven.

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het  arrest  beslist  dat,  zodra  de  rekening  van  laatst  vermelde  schuldenaar  werd 
gedebiteerd,  het  afgenomen  bedrag  niet  meer  behoorde  tot  zijn  tegoed  en  dat  de 
beslagene,  met  ingang  van  dezelfde  datum,  titularis  was  van  een  schuldvordering  op 
eiseres tot beloop van dat op zijn rekening te crediteren bedrag, dat zodoende behoorde tot 
het in beslag genomen tegoed. Het ogenblik waarop tussen de betrokken banken in de 
verrekenkamer werd gecompenseerd, zou in dat opzicht niet relevant zijn, daar zulks niets 
zou veranderen aan de reeds voordien bestaande virtuele verplichting tot afgifte in hoofde 
van de bank van de beslagen debiteur.

Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde welke sommen het beslag onder derden 
op een bankrekening tot voorwerp heeft en meer in het bijzonder welk ogenblik bepalend 
is voor het voor uitvoerend beslag vatbaar saldo.

De courante praktijk van de bankoverschrijving wordt juridisch op uiteenlopende wijze 
ontleed. Er is o.m. discussie over de vraag op welk precies tijdstip 1° de opdracht tot 
overschrijving  onherroepelijk  wordt,  2°  de  betaling  als  voltrokken  dient  te  worden 
aangezien4. 

Door Uw Hof wordt aanvaard dat, bij betaling door middel van giraal geld, de betaling 
tot stand komt door het crediteren van de bank- of postrekening5. Deze oplossing ligt in de 
lijn van hetgeen door Uw Hof werd aangenomen ingeval van betaling met een cheque6. 

Wat betreft het ogenblik waarop de klassiek7 opdracht tot overschrijving, waarbij twee 
banken zijn betrokken, onherroepelijk wordt, zullen, minstens in België, diegenen, die de 
bankier van de opdrachtgever als lasthebber en de bankier van de begunstigde enkel als in 
de plaats gestelde lasthebber aanzien, doorgaans aanvaarden dat de opdracht kan worden 
ingetrokken tot op het ogenblik dat de rekening van de begunstigde wordt gecrediteerd. 
Terecht wordt hiertegen ingebracht dat daarbij geen rekening wordt gehouden met het feit 
dat  de  bankier  van de begunstigde ook optreedt  in het  kader van de met deze laatste 
gesloten  overeenkomst.  Nu  de  opdrachtgever  deze  dubbele  hoedanigheid  waarin  de 
bankier  van  de  begunstigde  optreedt,  ingevolge  de  opdracht  tot  overschrijving  zelf, 
impliciet,  doch  zeker  aanvaardt,  dient  te  worden  aangenomen  dat  de  opdracht  tot 
overschrijving onherroepelijk wordt van zodra de bankier van de begunstigde het over te 
schrijven bedrag in de verrekenkamer bekomt en, krachtens de met zijn cliënt gesloten 
overeenkomst, dan ook gehouden is dit bedrag aan deze laatste af te dragen, hetgeen niet 
belet dat de betaling slechts als voltrokken kan worden aangezien nadat de rekening van 
de begunstigde wordt gecrediteerd.

Krachtens de artikelen 1445 en 1446 van het Gerechtelijk Wetboek kan door iedere 
schuldeiser, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bewarend beslag onder 
derden worden gelegd op de bedragen of zaken die de derde-beslagene aan de beslagene 
verschuldigd is, waaronder tevens dienen te worden begrepen "de schuldvorderingen met 

4 M. DASSESSE, "Le moment d'exécution du virement entre deux banques. Vers une remise en cause 
de la conception traditionnelle?", noot onder Rb. Antwerpen, 19 mei 1982, Rev. Not. B. 1987, 427; J. 
VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, 1988, D. IV., 328, nr. 448; P. WERY, "La nature 
juridique du virement bancaire de fonds", J.T. 1988, 385; H. BRAECKMANS, "Bankrekeningen, betaal- 
en kredietverrichtingen", in Handels- en Economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, V.B., onder 
de redactie van W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Hoofdstuk IX, 545 e.v.; B. DU LAING, "De 
Bankoverschrijving", in Recht en onderneming, Bankcontracten, B. TILLEMAN (ed.) en B. DU LAING 
(ed.), 145 e.v.; X. THUNIS, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements, 1996, 270 e.v. 
5 Cass. 30 jan. 2001, Droit Bancaire et Financier 2001, 185, met noot R. STEENNOT, "Het tijdstip van 
de girale betaling: is de kogel door de kerk?"; A. BRUYNEEL en E. VAN DEN HAUTE, "Chronique de droit 
bancaire privé: Les opérations de banque (2000 et 2001)", Droit Bancaire et Financier, 2003, 44, nr. 
19; B. DU LAING, op.cit., 154 e.v. 
6 Cass. 2 mei 1986, A.R. 4802, nr. 537.
7 De onder het toepassingsveld van de wet van 17 juli  2002 vallende overschrijvingsopdrachten 
worden buiten beschouwing gelaten.
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tijdsbepaling, onder een voorwaarde of in geschil". Op zelfde tegoeden kan, ingevolge het 
bepaalde in het artikel 1539, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door de 
schuldeiser, die een uitvoerbare titel bezit, uitvoerend beslag onder derden worden gelegd.

Bij beslag op een bankrekening is het in beginsel het op het ogenblik van het beslag 
bestaand creditsaldo dat onder het beslag valt.  Zo er geen twijfel  over  bestaat  dat  de 
verrichtingen, die dateren van na het beslag, hierbij buiten beschouwing mogen worden 
gelaten, is het heel wat delicater te bepalen of en vanaf welk ogenblik een ten tijde van het 
beslag reeds in uitvoering zijnde (of "lopende") verrichting in aanmerking dient te worden 
genomen8. 

Bij  arrest  van  12  mei  1989 besliste  Uw Hof dat  artikel  1539,  tweede lid,  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek  beslag  onder  derden  insluit  op  schuldvorderingen  waarvan  het 
ontstaan weliswaar mede afhangt van een toekomstige gebeurtenis, maar toch ten tijde 
van het beslag zijn grondslag vindt in een reeds bestaand recht en dat die wetsbepaling 
derhalve toepasselijk is op een eventuele schuldvordering9.

Toegepast op het beslag op een bankrekening en inzake een ten tijde van het beslag in 
uitvoering zijnde overschrijving ten gunste van de beslagene, dient dan ook te worden 
besloten dat, van zodra de bank het overgeschreven bedrag in verrekenkamer ontvangt, er, 
ingevolge de tussen de bank en haar cliënt bestaande overeenkomst, in hoofde van deze 
laatste een "vordering tot afdracht" op de bank ontstaat, waardoor het desgevallend hieruit 
voortvloeiend creditsaldo van de bankrekening van de begunstigde onder het beslag valt, 
ook al werd het bedrag van de overschrijving nog niet geboekt op deze rekening.

Daarentegen kan niet besloten worden dat, vooraleer de bankier van de begunstigde de 
fondsen  in  verrekenkamer  bekwam,  sprake  zou  kunnen  zijn  van  een  toekomstige, 
voorwaardelijke of eventuele schuldvordering, welke haar grondslag vindt in een reeds 
bestaand recht. De tussen de bank en haar cliënt vooraf bestaande algemene overeenkomst 
kan op zich niet als een voldoende grondslag hiertoe worden aangezien, zoniet zouden 
alle, ook na het beslag geïnitieerde, verrichtingen onder het beslag vallen. Een specifieke 
"vordering tot afdracht" ontstaat slechts op het ogenblik dat de bank van de begunstigde 
de af te dragen gelden in verrekenkamer ontvangt. De enkele omstandigheid dat een derde 
in  de  relatie  tussen  derde-beslagene  en  de  beslagene  eenzijdig  een  opdracht  tot 
overschrijving geeft kan niet van aard zijn enig voorafgaand recht op deze "vordering tot 
afdracht"  te  doen  ontstaan  in  hoofde  van  de  beslagene,  te  meer  dat  deze  opdracht 
herroepbaar blijft zolang de derde-beslagene deze gelden in zijn hoedanigheid van bankier 
van  de  begunstigde  niet  heeft  ontvangen.  Het  tijdstip  van  ontstaan  in  hoofde  van  de 
beslagene van een specifieke "vordering tot  afdracht" op de derde-beslagene valt  met 
andere  woorden  samen  met  het  ogenblik  waarop  de  opdracht  tot  overschrijving 
onherroepelijk wordt, terwijl de opdracht tot overschrijving, zolang zij herroepbaar is, ook 
geen voorafgaand recht op deze "vordering tot afdracht" doet ontstaan.

Door eiseres wordt dan ook terecht aangevoerd dat het bestreden arrest, door aan te 
nemen dat de beslagene reeds voor dat tijdstip een vordering had, de artikelen 1445, 1446 
en 1539, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

Het middel is dus gegrond.
Conclusie: vernietiging.

8 E.  DIRIX en  K.  BROECKX,  Beslag,  A.P.R.,  2001,  414;  J.M.  NELISSEN-GRADE,  "Derdenbeslag  op 
bankrekening", in Liber amicorum F. DUMON, Brussel, 1987, 686 e.v.; A.-M. STRANART, "La saisie-
arrêt bancaire", in  R.P.D.B., C. VIII, nr. 1052; G.  DE LEVAL, Traité des saisies, Faculté de Droit de 
Liège, 1988, 616; F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Université de Liège, 2005, 538 e.v. 
9 Cass.  12 mei 1989, A.R. 6094 en 6343, nr. 520 en  R.W.  1989-1990, 1347, met noot E. DIRIX, 
"Beslag op een 'toekomstige' vordering". 
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ARREST

(A.R. C.05.0370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van verweerster gegrond op basis 

van volgende overwegingen:
"In geval van beslag op een bankrekening wordt in beginsel enkel het tegoed 

getroffen dat de rekening aangeeft ten tijde van het beslag.
Sommen die later op de rekening van de beslagene gecrediteerd worden vallen 

in beginsel niet onder het beslag en dienen door de derde beslagene niet aanvul-
lend te worden verklaard.

Evenwel dient  desbetreffend onderscheid te worden gemaakt naargelang de 
beslagene ten tijde van het beslag al dan niet reeds een vordering tot afgifte had 
van een na het beslag op zijn rekening gevormd saldo.

In dit verband wordt het 'disponible' van de rekening onderscheiden van het 
'différé'.

Met dit laatste wordt gedoeld op het provenu van rekeningverrichtingen die 
hangende zijn op het ogenblik van het beslag - zoals de inning van een cheque of 
de uitvoering van een overschrijving - maar die nog niet op het credit van de re-
kening te zien zijn, of in de omgekeerde beweging het bedrag dat nog niet op het 
debet werd ingeschreven.

Het 'disponible' van de rekening dat bestaat op het ogenblik waarop het beslag 
wordt gelegd behoort tot het in beslag genomen tegoed, omdat de verplichting tot 
afgifte dan reeds virtueel bestaat (cfr. E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, APR, 2001, 
413-414, nr. 710).

In het voorliggende geval heeft een debiteur van de beslagene, de firma Van 
Oeckel, een opdracht tot betaling van 393.196 frank - thans 9.747, 747,07 euro - 
gegeven ten laatste op de dag van het beslag aangezien haar bankrekening reeds 
op 11 oktober 1999 werd gedebiteerd met als valutadatum eveneens 11 oktober 
1999.

Dit houdt in dat met ingang van de vermelde datum het betaalde bedrag niet 
meer tot het tegoed van de firma Van Oeckel behoorde, ten voordele van de re-
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kening van de begunstigde Ulfcar.
Ingevolge die financiële bewerking in uitvoering was met ingang van dezelfde 

datum de rekeninghouder van (de eiseres) titularis van een schuldvordering op 
zijn bank tot beloop van het op zijn rekening te crediteren bedrag, en behoorde 
dit zodoende eveneens tot het in beslag genomen tegoed.

Het ogenblik waarop tussen de betrokken banken in de verrekenkamer werd 
gecompenseerd, 12 oktober 1999, is in het licht van de verplichtingen van de 
derde beslagene niet relevant.

Het verandert immers niets aan de reeds voordien bestaande virtuele verplich-
ting tot afgifte in hoofd van de bank van de beslagen debiteur.

(De eiseres) heeft zodoende een deel van het aanvankelijk bewarend in beslag 
genomen  bedrag  -  naderhand  omgezet  in  een  uitvoerend  beslag  -  niet 
afgegeven".

Grieven
Uit de artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerech-

telijk Wetboek volgt dat beslag onder derden (bewarend of uitvoerend) slaat op 
bedragen of zaken die de derde-beslagene op het ogenblik van het beslag ver-
schuldigd is aan de schuldenaar van de beslaglegger.

In casu voerde de eiseres in conclusie aan dat wanneer een overschrijvingsop-
dracht gebeurt door tussenkomst van twee banken (de eerste, zijnde de bank van 
de opdrachtgever; de tweede, zijnde de bank van de begunstigde), de eerste bank 
optreedt als lasthebber van de opdrachtgever en de tweede bank als in de plaats 
gestelde lasthebber in de zin van artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek met als 
gevolg dat de begunstigde van de opdracht pas een schuldvordering tegen zijn 
bank verkrijgt ten vroegste op het ogenblik dat zijn bank de fondsen, voorwerp 
van de overschrijvingsopdracht, onder zich heeft.

Het bestreden arrest spreekt de stelling van de eiseres dat de overschrijvings-
opdracht van de firma Van Oeckel ten voordele van de NV Ulfcar gebeurde door 
tussenkomst van twee verschillende banken niet tegen (in tegendeel: het spreekt 
over een compensatie op 12 oktober 1999 in verrekenkamer tussen de betrokken 
banken) en stelt het volgende vast:

- de verweerster heeft op 11 oktober 1999 in handen van de eiseres derdenbe-
slag gelegd op de bankrekening van de NV Ulfcar bij de eiseres;

- een debiteur van de NV Ulfcar, de firma Van Oeckel, heeft (aan zijn bank) 
een overschrijvingsopdracht gegeven bestaande uit een som van 393.196 BEF te 
storten op de rekening van de NV Ulfcar bij de eiseres;

- de rekening van de firma Van Oeckel werd op 11 oktober 1999 gedebiteerd 
met een bedrag van 393.196 BEF;

- de eiseres voert aan dat pas op 12 oktober 1999 de compensatie tussen de be-
trokken banken in de verrekenkamer is gebeurd (hetgeen het bestreden arrest niet 
tegenspreekt).

Daaruit volgt dat op het ogenblik van het bewarend derdenbeslag (11 oktober 
1999) de eiseres niet het bedrag van 393.196 BEF onder zich had maar dat dit 
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bedrag nog steeds bij de bank van de firma Van Oeckel was. Bijgevolg was de 
NV Ulfcar (beslagene) op 11 oktober 1999 nog geen schuldeiser van eiseres en 
was deze laatste geen schuldenaar van de NV Ulfcar voor wat betreft het bedrag 
van 393.196 BEF. Vermeld bewarend derdenbeslag, dat later omgezet werd in 
een uitvoerend derdenbeslag, kon derhalve niet het hierboven vermeld bedrag 
van 393.196 BEF tot voorwerp hebben.

Het bestreden arrest beslist het tegendeel door erop te wijzen dat op 11 oktober 
1999 het bedrag van 393.196 BEF "niet meer tot het tegoed van de firma Van 
Oeckel behoorde, ten voordele van de rekening van de begunstigde Ulfcar", en 
dat ingevolge de financiële bewerking in uitvoering, de rekeninghouder van de 
eiseres (de NV Ulfcar) titularis was van een schuldvordering op zijn bank tot be-
loop van het op zijn rekening te crediteren bedrag.

Het feit dat op het ogenblik van het derdenbeslag een financiële bewerking in 
uitvoering was in het voordeel van de bankrekening van de beslagene, houdt niet 
in alle gevallen in dat de beslagene op dat ogenblik reeds schuldeiser is van zijn 
bankier. Alles hangt af van de concrete omstandigheden van de financiële bewer-
king. In casu was eiseres, zoals door haar betoogd in conclusie, een door de last-
hebber van de opdrachtgever van de overschrijvingsopdracht in zijn plaats ge-
stelde lasthebber en bekwam zij pas na compensatie tussen de betrokken banken 
op 12 oktober 1999 in verrekenkamer het bedrag van 393.196 BEF met als ge-
volg dat voordien de NV Ulfcar geen enkele vordering had op de eiseres tot het 
bekomen van dit bedrag.

Door op grond van de in het bestreden arrest vastgestelde feiten en in dit arrest 
niet-tegensproken feiten, aangevoerd door de eiseres, te oordelen dat de compen-
satie op 12 oktober 1999 tussen de betrokken banken in verrekenkamer niet rele-
vant is en dat reeds op 11 oktober 1999 de beslagene (de NV Ulfcar) een vorde-
ring had op de eiseres tot het bekomen van het bedrag van 393.196 BEF met als 
gevolg dat dit bedrag onder het derdenbeslag valt, schendt het bestreden arrest de 
artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wet-
boek en de wettelijke begrippen "bedragen (en) of zaken die (de derde beslage-
ne)  aan  zijn  schuldenaar  (de  schuldenaar  van  de  beslaglegger)  verschuldigd 
(zijn) is", welke voorkomen in artikelen 1445 en 1539 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

In de mate het bestreden arrest de eiseres niet beschouwt als een in de plaats 
gestelde lasthebber of inhoudt dat op 11 oktober 1999 de eiseres, als in de plaats 
gestelde lasthebber verbintenissen heeft ten opzichte van de begunstigde van de 
overschrijvingsopdracht, schendt het tevens artikel 1994 van het Burgerlijk Wet-
boek, dat in casu van toepassing is op de eiseres en dat niet in dergelijke verbin-
tenissen tussen de in de plaats gestelde lasthebber en derden voorziet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens de artikelen 1445 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek is het 

beslag onder derden het beslag dat door een schuldeiser wordt gelegd op de be-
dragen en zaken die de derde aan zijn schuldenaar, de beslagene, verschuldigd is. 

Een dergelijk beslag omvat ook de schuldvorderingen waarvan het ontstaan af-
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hangt van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het 
beslag hun grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de 
beslagene en de derde.

2. Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het 
beslag al hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsver-
houding tot de rekeninghouder aan deze verschuldigd is. 

Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet op de rekening werden inge-
schreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag een verplichting 
tot afdracht aan de rekeninghouder heeft.

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt 
over verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht 
aan de rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op 
het ogenblik van de verrekening tussen de betrokken banken.

3. De appelrechter stelt vast dat:
- de verweerster op 11 oktober 1999 beslag heeft gelegd op de bankrekening 

van de NV Ulfcar bij de eiseres;
- de firma Van Oeckel aan haar bankier een overschrijvingsopdracht heeft ge-

geven voor een bedrag van 393.196 BEF met de NV Ulfcar als begunstigde;
- de rekening van de firma Van Oeckel op 11 oktober 1999 voor dat bedrag 

wordt gedebiteerd;
- op 12 oktober 1999 de verrekening tussen de banken plaatsvindt;
- de eiseres in haar verklaring van derde-beslagene meedeelt dat het saldo van 

de rekening van de NV Ulfcar op het ogenblik van het beslag 1.730.075 BEF be-
draagt;

- de verweerster van oordeel is dat het voorwerp van het beslag ook het na 11 
oktober 1999 gecrediteerde bedrag van 393.196 BEF omvat.

- de verweerster de veroordeling vordert van eiseres tot afgifte van dit bedrag.
4. Het arrest oordeelt op grond van deze vaststellingen dat het beslag ook het 

bedrag van 393.196 BEF omvat omdat ten tijde van het beslag op 11 oktober 
1999 "ingevolge die financiële bewerking in uitvoering, (de NV Ulfcar) met in-
gang van dezelfde datum titularis (was) van een schuldvordering op zijn bank tot 
beloop van het op zijn rekening te crediteren bedrag" en "het ogenblik waarop 
tussen de betrokken banken in de verrekenkamer werd gecompenseerd, 12 okto-
ber 1999, in het licht van de verplichtingen van derde-beslagene niet relevant 
(is)".

5. Door op die gronden de eiseres te veroordelen tot de betaling van het bedrag 
van 393.196 BEF is de beslissing niet naar recht verantwoord.

6. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

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

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

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

15 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 334

1° KAMER - 16 juni 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ADMINISTRATIEVE 
HANDELING - OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - TOETSING - OMVANG

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ADMINISTRATIEVE HANDELING - 
OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - HOVEN EN RECHTBANKEN - TOETSING - OMVANG

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - ADMINISTRATIEVE HANDELING - 
OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - RECHTERLIJKE MACHT - TOETSING - OMVANG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- ADMINISTRATIEVE HANDELING - OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - HOVEN EN RECHTBANKEN - 
TOETSING - OMVANG

5º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - GEMEENTEOVERHEID - MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEVOLKINGSREGISTERS - 
ADMINISTRATIEVE HANDELING - INSCHRIJVING - REFERENTIEADRES

6º WOONPLAATS - BEVOLKINGSREGISTERS - REFERENTIEADRES - INSCHRIJVING - 
VOORWAARDEN

1º, 2º, 3º en 4º Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van 
een  administratieve  handeling  waarop  een  vordering,  een  verweer  of  een  exceptie 
berust, maar ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe  
wettigheid ervan te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen1. (Art. 159, Gw. 1994)

5º  Geen  enkele  bepaling  van  de  wet  betreffende  de  bevolkingsregisters  en  de  
identiteitskaarten verleent de gemeenteoverheid of de Minister van Binnenlandse Zaken  
die  erover  toezicht  houdt,  de  discretionaire  bevoegdheid  om,  onder  de  voorwaarden  
waarin die wet voorziet, een Belg of een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om 
zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, in te schrijven op een referentieadres. (Art. 
1, §2, eerste lid, Wet 19 juli 1991)

6º  De Belg  of  de  vreemdeling  die  toegelaten  of  gemachtigd  is  om zich  in  het  Rijk  te  
vestigen of  er  te  verblijven,  voldoet  niet  aan de voorwaarden om te kunnen worden  
ingeschreven  op  een referentieadres  in  België  in  de  zin  van  de  wet  betreffende de  
bevolkingsregisters  en  de  identiteitskaarten,  wanneer  hij  in  het  buitenland een adres  

1 Zie Cass. 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227 met concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 227 en 31 mei 2001, A.R. C.98.0198.N, nr. 323.
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heeft waarnaar hij zijn post laat doorsturen2. (Art. 1, §2, eerste lid, Wet 19 juli 1991)

(Q. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0287.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- de artikelen 33, 37, 40, 41, 144 en 145 van de Grondwet;
- de artikelen 36, 1042, 1050 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1, §§1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre-

gisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

- de artikelen 4, 8, 20, 21 en 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 be-
treffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk op grond van de vol-

gende redenen:
"Ontvankelijkheid van het hoger beroep
De [verweerders]achten het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het artikel 

1057, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt in zoverre het bepaalt 
dat de appellant onder meer zijn woonplaats moet vermelden;

Het blijkt dat [eiseres] in haar verzoekschrift tot hoger beroep een referentie-
adres heeft vermeld waarvan de [verweerders] zeggen dat het voor haar onwettig 
is;

[Eiseres] voert tevergeefs het gezag van gewijsde aan van een arrest van het 
hof [van beroep] van 28 januari 1999, aangezien het om andere partijen gaat dan 
in deze zaak;

[Eiseres] bevindt zich niet in een van de twee gevallen die worden aangeno-
men door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de iden-
titeitskaarten. Zij verblijft immers niet in een mobiele woning en zij heeft wel 
degelijk een verblijfplaats;

Dit blijkt uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 

2 Zie Cass. 19 april 2002, A.R. C.01.0218.F, nr. 241 met concl. adv.-gen. WERQUIN.
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mei 2001 op het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor 
de terechtzitting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 
Brussel, en voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier 
inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, 
dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief te-
ruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar 
Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft;
De vermelding van het referentieadres is dus nietig;
De [verweerders] vinden dat zij hen schade berokkent doordat enkele veroor-

delingen die ten laste van haar in hun voordeel zijn uitgesproken niet ten uitvoer 
kunnen worden gelegd.

Indien zij niet in die onmogelijkheid zijn geplaatst, zullen zij toch zwarigheden 
bij de tenuitvoerlegging ondervinden, zowel voor de goederen in België als in 
Frankrijk;

Het hoger beroep is niet ontvankelijk".
Grieven
1. Eerste onderdeel
1. Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt 

ingesteld, moet de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, melding ma-
ken van de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser in ho-
ger beroep (artikel 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Onder woonplaats moet worden verstaan de plaats waar de persoon op de be-
volkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf (artikel 
36 van het Gerechtelijk Wetboek).

In het arrest van 19 april 2002 heeft het Hof van Cassatie beslist dat het in arti-
kel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters bedoel-
de referentieadres geldt als inschrijving op de bevolkingsregisters in de zin van 
artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het referentieadres wordt dus gelijkgesteld met de woonplaats in de zin van 
artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Te dezen heeft het hof van beroep als volgt beslist: "Het blijkt dat [eiseres] 
in haar verzoekschrift tot hoger beroep een referentieadres heeft vermeld waar-
van de [verweerders] zeggen dat het voor haar onwettig is;

(...)
[Eiseres] bevindt zich niet in een van de twee gevallen die worden aangeno-

men door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de iden-
titeitskaarten. Zij verblijft immers niet in een mobiele woning en zij heeft wel 
degelijk een verblijfplaats;

Dit blijkt uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 
mei 2001 op het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor 
de terechtzitting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 
Brussel, en voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier 
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inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, 
dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief te-
ruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar 
Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft".
Daaruit volgt dat het hof van beroep oordeelt dat "de vermelding van het refe-

rentieadres [...] nietig is".
3. Artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre-

gisters bepaalt dat in elke gemeente bevolkingsregisters worden gehouden waar-
in ingeschreven worden op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd 
hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en 
de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vesti-
gen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn inge-
schreven in het in 2° bedoelde register.

Artikel 4 van het koninklijk besluit  van 16 juli 1992 betreffende de bevol-
kingsregisters en het vreemdelingenregister bepaalt dat het houden van de regis-
ters behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand is in het bijzonder gelast al wat het hou-
den van de registers betreft nauwgezet in acht te doen nemen.

Een persoon die een aanvraag doet voor een referentieadres in de zin van arti-
kel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en aan 
de vereiste voorwaarden voldoet, wordt ingeschreven op de bevolkingsregisters.

De gemeente kan die inschrijving weigeren indien niet aan de vereiste voor-
waarden is voldaan.

Indien een persoon die op een referentieadres is ingeschreven niet meer vol-
doet aan de voorwaarden voor die inschrijving, voert het college van burgemees-
ter en schepenen hem van ambtswege af van het bevolkingsregister (artikelen 8 
en 20 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992).

De Minister van Binnenlandse Zaken wijst de ambtenaren aan die gemachtigd 
zijn om ter plaatse onderzoek uit te voeren in verband met de moeilijkheden en 
betwistingen betreffende de bepaling van de hoofdverblijfplaats en betreffende 
de maatregelen tot ambtshalve afvoering en inschrijving, en kan ambtenaren van 
zijn departement afvaardigen om de registers te inspecteren (artikelen 21 en 22 
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992).

Uit die bepalingen volgt dat het houden van de registers en de toekenning van 
een referentieadres een gemeentelijke bevoegdheid zijn, onder het toezicht van 
de Minister van Binnenlandse Zaken.

4. Door te beslissen dat de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een 
referentieadres niet vervuld zijn, heeft het hof van beroep afbreuk gedaan aan de 
gemeentelijke bevoegdheid van het houden van de bevolkingsregisters en van 
het  toekennen  van  een  referentieadres,  de  bevoegdheden  van  de  uitvoerende 
macht miskend en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten  miskend en  tevens  de  artikelen 33,  37,  40,  41,  144  en 145  van  de 
Grondwet, de artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1, 
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§1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de ar-
tikelen 4, 8, 20, 21 en 22 het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister geschonden.

2. Tweede onderdeel
5. Het referentieadres bedoeld in artikel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 be-

treffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de 
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen, geldt als inschrijving op de bevolkingsregisters in de zin van artikel 36 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het referentieadres wordt dus gelijkgesteld met de woonplaats in de zin van de 
artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

6. Volgens artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevol-
kings-registers worden in elke gemeente bevolkingsregisters gehouden waarin 
ingeschreven  worden  op  de  plaats  waar  zij  hun  hoofdverblijfplaats  gevestigd 
hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en 
de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vesti-
gen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn inge-
schreven in het in 2° bedoelde register.

Artikel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters 
bepaalt dat de personen bedoeld in §1, eerste lid, 1°, op hun aanvraag door de ge-
meente waar zij gewoonlijk vertoeven, worden ingeschreven op een referentie-
adres:

- wanneer zij in een mobiele woning verblijven;
- wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmidde-

len geen verblijfplaats hebben of meer hebben.
Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke per-

soon die is  ingeschreven in het  bevolkingsregister op de plaats  waar hij  zijn 
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar, met de toe-
stemming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon, een natuurlijke 
persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de inschrijving van een andere 
persoon aanvaardt als referentieadres, verbindt zich ertoe daar alle voor die per-
soon bestemde post of alle administratieve documenten te laten toekomen. In af-
wijking van het vorige lid worden de Belgische onderdanen die verbonden zijn 
aan de Krijgsmacht en de gezinsleden die hen vergezellen, in garnizoen in het 
buitenland, en die geen verblijfplaats meer hebben in België, ingeschreven op het 
door de minister van Landsverdediging vastgestelde referentieadres. Op dezelfde 
wijze worden de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen 
verblijfplaats hebben of meer hebben en die bij gebrek aan inschrijving in de be-
volkingsregisters geen maatschappelijke bijstand kunnen genieten van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn of om het even welk ander sociaal 
voordeel, ingeschreven op het adres van het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters bepaalt dus de ca-
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tegorieën personen en de voorwaarden waaronder dat begrip van toepassing is.
7. Het hof van beroep heeft als volgt geoordeeld: "[eiseres] bevindt zich niet in 

een van de twee gevallen die worden aangenomen door de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. Zij verblijft immers 
niet in een mobiele woning en zij heeft wel degelijk een verblijfplaats. Dit blijkt 
uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 mei 2001 op 
het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor de terechtzit-
ting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 Brussel, en 
voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier inkeek, op 29 
augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, dus drie en een 
halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief teruggestuurd had in 
plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft".
8. Het hof van beroep verwees naar de vermeldingen die eiseres had toege-

voegd op de gerechtsbrief die haar was bezorgd: "Ontvangen ter griffie, toen ik 
mijn dossier inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 
11 mei 2001, dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangete-
kende brief teruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te 
sturen naar Parijs".

Louter uit die vermelding leidt het arrest af dat eiseres "een adres in Parijs 
heeft" en dat "zij niet in een mobiele woning verblijft en[...]wel degelijk een ver-
blijfplaats heeft".

9. Hoewel het referentieadres ertoe strekt de verplichte inschrijving op de be-
volkingsregisters te verzekeren van personen die geen verblijfplaats in België 
hebben, onderzoekt het arrest de toestand van eiseres in België niet.

Het arrest stelt enkel vast dat eiseres haar post liet doorsturen naar Parijs en dat 
zij bijgevolg een "adres" in Parijs heeft.

Het arrest spreekt zich evenmin uit over de juridische aard van het verblijf van 
eiseres in Parijs en beoordeelt niet of die toestand in Parijs de toekenning van 
een referentieadres in België kon rechtvaardigen.

Louter op grond van de vaststelling dat eiseres haar post liet doorsturen naar 
Parijs en dat zij bijgevolg een "adres" in Parijs heeft, kon het hof van beroep zijn 
beslissing niet naar recht verantwoorden dat de toestand van eiseres niet onder de 
toepassing viel van de wet van 19 juli 1991.

Het arrest schendt bijgevolg artikel 1, §1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters en de artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste onderdeel
Hoewel het de hoven en rechtbanken niet staat de opportuniteit te beoordelen 

van een administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een ex-
ceptie berust, hebben ze daarentegen, krachtens artikel 159 van de Grondwet, de 
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bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan te toetsen alvo-
rens eraan uitwerking te verlenen.

Geen enkele bepaling van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkings-
registers en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen waarvan dit onder-
deel de schending aanvoert, verleent de gemeenteoverheid of de Minister van 
Binnenlandse Zaken die erover toezicht houdt, de discretionaire bevoegdheid om 
een in artikel 1, §2, eerste lid van die wet bedoelde persoon in te schrijven op een 
referentieadres in de zin van die bepaling.

Het onderdeel dat staande houdt dat de rechterlijke macht de wettigheid van 
een dergelijke inschrijving niet mag toetsen zonder binnen de gemeentelijke be-
voegdheden en de prerogatieven van de uitvoerende macht te treden, faalt naar 
recht.

2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, §2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991, worden de Bel-

gen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te 
vestigen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn in-
geschreven in het in §1, eerste lid, 2°, van voornoemd artikel bedoelde register, 
op hun aanvraag door de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven, ingeschreven 
op een referentieadres, ofwel wanneer zij in een mobiele woning verblijven, of-
wel wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmidde-
len geen verblijfplaats hebben of meer hebben.

Door vast te stellen dat eiseres in Parijs een adres heeft waarnaar zij haar post 
laat doorsturen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat zij niet vol-
deed aan de voorwaarden om op een referentieadres in België te kunnen worden 
ingeschreven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

16 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes, Simont en Heenen.

Nr. 335

1° KAMER - 16 juni 2006

1º JACHT - JACHTRECHT - HOUDER - BOSPERCELEN - EIGENAAR - GROF WILD - VELDEN, 
VRUCHTEN EN OOGSTEN - SCHADE - BEGRIP - GRASPERKEN
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2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - JACHT - HOUDER - BOSPERCELEN - EIGENAAR - GROF WILD - VELDEN, VRUCHTEN 
EN OOGSTEN - BEGRIP - GRASPERKEN

1º en 2º De vordering tot  herstel van de schade die door grof wild toegebracht  is aan  
velden, vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen 
instaat, en die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt,  
doelt op de schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder  
meer aan de voor ontspanning bestemde grasperken1.  (Artt. 1, eerste lid, en 3, tweede 
lid, Wet 14 juli 1961)

(GEMEENTE ESNEUX T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0330.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 1 en 3 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der 

door grof wild aangerichte schade.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt eiseres om verweerder 500 euro te betalen - 

vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, de BTW en de kosten 
- als herstel van de schade die aan zijn grasperken is toegebracht door everzwij-
nen die uit aan eiseres toebehorende bossen waren gekomen en beslist daartoe 
dat de wet van 14 juli 1961 van toepassing is op die schade.

De beslissing steunt op de volgende redenen:
"De wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aange-

richte schade doelt op schade toegebracht 'aan velden, vruchten en oogsten'.
Het Hof van Cassatie dat uitspraak deed in het raam van de Jachtwet van 28 

februari 1882 heeft, betreffende artikel 7bis dat de schade beoogt die door konij-
nen 'aan vruchten en gewassen' wordt toegebracht, het begrip 'oogsten' in een rui-
me betekenis opgevat. Aldus heeft het gezegd dat die term o.m. van toepassing is 
op de planten en bomen in een park (Cass., 14 januari 1983, A.C., nr. 287).

De wetsbepalingen inzake grof wild en konijnen zijn weliswaar niet volledig 
vergelijkbaar in zoverre met name de wet van 1882 geen regeling van objectieve 
aansprakelijkheid invoert, hetgeen de wet van 1961 wel doet. In beide gevallen 
betreft het evenwel regelingen die afwijken van het gemene recht. Bovendien 
verwijst artikel 3 van de wet van 1961 uitdrukkelijk naar de jachtwet van 1882 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 335.
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voor de vergoeding van de konijnenschade, voor wat de procedure betreft. Bijge-
volg is er geen objectieve verantwoording om categorieën van beschadigde teel-
ten, bedoeld onder de term 'oogsten' verschillend te omschrijven naargelang de 
schade is aangericht door klein dan wel door grof wild.

In deze zaak omvat de eigendom grasperken die beschadigd zijn op een opper-
vlakte van 390 m2, volgens de niet-betwiste vaststelling van de door de eerste 
rechter aangestelde deskundige.

Op grond van de leer van het Hof van Cassatie valt die schade wel degelijk on-
der het begrip oogsten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 14 juli 1961".

Grieven
Krachtens de artikelen 1 en 3 van de wet van 14 juli 1961, die een aansprake-

lijkheidsregeling invoeren die afwijkt van het gemene recht en die, bijgevolg, be-
perkend  moeten  worden  uitgelegd  kan  enkel  de  schade  die  "aan  de  velden, 
vruchten en oogsten" wordt toegebracht door herten, reeën, damherten, wildscha-
pen en everzwijnen welke te voorschijn komen uit percelen waarop een jacht-
recht geldt, vergoed worden door de eigenaar van die percelen zonder dat hij toe-
val of heirkracht kan inroepen.

De begrippen "velden, vruchten en oogsten" doelen op alle soorten teelten, 
d.w.z. de periodieke opbrengsten van landbouwvruchten, of het nu gaat om voe-
dingsgewassen, groenten, tuinbouwgewassen of weidegrassen, zonder een onder-
scheid te maken naargelang ze hangen, staan, of op de grond liggen of naarge-
lang ze bestemd zijn om ter plaatste te worden verbruikt of te worden wegge-
haald na de oogst of het hooien. De term "velden" slaat op gronden die voor teelt 
bestemd zijn; hij omschrift de draagwijdte van de termen "vruchten en oogsten" 
en sluit de vergoeding uit van schade die niet is toegebracht aan voor teelt be-
stemde gronden, maar aan wouden, sportterreinen, siertuinen of alle andere ter-
reinen die voor een ander gebruik zijn bestemd.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de aan grasperken toegebrachte schade 
"wel degelijk valt onder het begrip oogsten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 
14 juli 196", schendt die bepaling en bijgevolg ook artikel 3 van die wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel 

der door grof wild aangerichte schade bepaalt dat de houders van het jachtrecht 
instaan voor de schade welke aan de velden, vruchten en oogsten wordt toege-
bracht door herten, reeën, damherten, wildschapen en everzwijnen welke te voor-
schijn komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben; zij kunnen 
noch toeval noch heirkracht inroepen.

Krachtens artikel 3, tweede lid, van die wet kan de in artikel 1 bedoelde vorde-
ring tot herstel van de schade ingesteld worden tegen de eigenaar van de bosper-
celen, tenzij bedoelde eigenaar de houder van het jachtrecht doet dagvaarden tot 
tussenkomst en tot vrijwaring. 

Die bepalingen doelen op de schade aan alle vegetatie die buiten de bosperce-
len wordt geteeld, onder meer aan de voor ontspanning bestemde grasperken.

Het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

16 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Génicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 336

3° KAMER - 19 juni 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN 
DE WET - THUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE 
VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - DRAAGWIJDTE

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN 
DE WET - THUISARBEIDERS - ARTIKEL 3, 4° K.B. 28 NOV. 1969 - OVEREENKOMST VOOR 
TEWERKSTELLING VAN HUISARBEIDERS - ARTIKEL 119.1, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - 
VERSCHILLENDE VORMEN VAN TEWERKSTELLING - BEOORDELING - DRAAGWIJDTE

1º De verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld  
in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is van toepassing op  
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten1. (Artt. 1, §1, en 
2, §1, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 4°, K.B. 28 nov. 1969)

2º De personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
zijn  niet  de  huisarbeiders  omschreven  in  artikel  119.1  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet,  bijgevolg  moet  bij  de  beoordeling  van  gelijkaardige  
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het  
voormeld uitvoeringsbesluit  geen rekening worden gehouden met het gezagselement,  
zoals dit besloten ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 3, 4°, K.B. 
28 nov. 1969; Art. 119.1, Arbeidsovereenkomstenwet)

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

ARREST

(A.R. S.04.0154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass. 8 maart 2004, A.R. S.02.0116.F, nr. 130; 4 okt. 2004, A.R. S.04.0007.N, nr. 449.
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- de artikelen 2, 3, 119.1 en 119.2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978;

- de artikelen 2 en 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hierna: 
Uitvoeringsbesluit);

- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(hierna: RSZ-wet);

- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginse-
len van de sociale zekerheid voor werknemers (hierna: Algemene Beginselenwet 
Sociale Zekerheid);

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de 

vordering van de eiser ongegrond omdat hij onvoldoende het bestaan aantoont 
van gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin 
van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet:

"Naar het oordeel van het (arbeidshof) beschikt (eiser) na de wet van 6 decem-
ber 1996 en de invoering van titel VI in de Wet Arbeidsovereenkomsten, over 
een keuzemogelijkheid wat de huisarbeid betreft.

Hij kan zich beroepen op artikel 1, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 dat 
bepaalt dat deze wet toepassing vindt op de werknemers en de werkgevers die 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Titel VI in de Wet op de Arbeids-
overeenkomsten (WAO) maakt inderdaad dat de werkgever en de huisarbeider 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.

Ofwel beroept (eiser) zich op de toepassing van artikel 3, 4°, van het konink-
lijk besluit van 28 november 1969 dat de toepassing van de RSZ-wet verruimt tot 
de personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte pro-
ducten bewerken.

De vraag is of er een ongelijke behandeling ontstaat al naargelang (eiser) op-
teert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de RSZ-wet dan wel voor de toe-
passing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969?

De beoordeling heeft in eerste instantie betrekking enkel op de situatie van de 
huisarbeid.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat dergelijk ongelijke behandeling niet aan-
wezig is in de mate dat artikel 119.1 WAO en artikel 3, 4°, van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 met elkaar worden verzoend.

In de hypothese dat (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de 
RSZ-wet, dan moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen.

Wanneer het huisarbeid betreft, moet (eiser) zich alsdan richten naar een ar-
beidsovereenkomst voor huisarbeiders. Deze arbeidsovereenkomst is in artikel 



1416 HOF VAN CASSATIE 19.6.06 - Nr. 336 

119.1 WAO omschreven als de overeenkomst waarbij huisarbeiders tegen loon 
arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op 
elke andere door hen gekozen plaats,  zonder dat  zij  onder het  toezicht  of  de 
rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

(Eiser) zal bijgevolg het bestaan moeten bewijzen van drie elementen: arbeid, 
loon en gezag, waarbij de wetgever uitdrukkelijk het toezicht en de rechtstreekse 
controle als indicatoren van het werkgeversgezag heeft weggehaald uit het be-
grip 'arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders'.

In de hypothese dat (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 3, 4°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 dan moet hij 'gelijkaardige voorwaar-
den als die van een arbeidsovereenkomst' bewijzen.

Na de wet van 6 december 1996 moet het begrip 'arbeidsovereenkomst' in dit 
artikel 3, 4°, gelezen worden als 'een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders' in 
de zin van artikel 119.1 WAO.

Het is deze arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders, zoals omschreven in arti-
kel  119.1 WAO die  model zal  staan bij  de beoordeling van de gelijkaardige 
voorwaarden.

Het afgezwakte gezagsbegrip in artikel 119.1 WAO behoort één van de voor-
waarden te zijn die moeten beoordeeld worden in het kader van artikel 3, 4°, van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Wanneer de inhoud van de gelijkaardige voorwaarden van artikel 3, 4°, van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 beoordeeld wordt in die zin dat het 
al dan niet aanwezig zijn van het afgezwakte werkgeversgezag mee bepalend is 
om uit te maken of deze gelijkaardige voorwaarden al dan niet voorhanden zijn, 
dan is er geen ongelijke behandeling van werkgevers die huisarbeiders tewerk-
stellen al naargelang (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de 
RSZ-wet of van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Dit betekent de facto dat het voortbestaan van artikel 3, 4°, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 niet echt zinvol meer is naast artikel 119.1 WAO, 
althans wat betreft het element 'gelijkaardige voorwaarden als die van een ar-
beidsovereenkomst'. Het element gezag, weliswaar afgezwakt, kan immers niet 
meer worden omzeild maar het moet worden meegenomen bij de beoordeling 
van 'gelijkaardige' voorwaarden.

In de interpretatie dat de gelijkaardige voorwaarden van artikel 3, 4°, van het 
koninklijk  besluit  van  28  november  1969 kunnen beoordeeld  worden  zonder 
daarbij rekening te moeten houden met het begrip gezag uit artikel 119.1 WAO, 
daar is het (arbeidshof) van oordeel dat dergelijke interpretatie wél een ongelijke 
behandeling in het leven roept tussen de opdrachtgevers die beroep doen op zelf-
standige medewerkers die thuis werken al naargelang (eiser) opteert voor toepas-
sing van artikel 1, §1, WAO of voor de toepassing van artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969.

Immers, nu de huisarbeid is ondergebracht in de Arbeidsovereenkomstenwet is 
er geen objectief criterium meer om de toepassing van de RSZ-wet te verruimen 
naar een situatie van huisarbeid waarbij op geen enkele wijze wat voor soort 
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werkgeversgezag ook moet worden bewezen.
Blijft  de mogelijke ongelijke behandeling tussen opdrachtgevers die  beroep 

doen op zelfstandige medewerkers die thuis werken en opdrachtgevers die kort-
om beroep doen op zelfstandige medewerkers. Immers ten aanzien van de eerste 
categorie moet (eiser) slechts een afgezwakt werkgeversgezag bewijzen (geen 
leiding, geen rechtstreekse controle).

Het onderscheid tussen beide categorieën blijft  objectief en redelijk verant-
woord omdat het typerende van huisarbeid is dat er geen leiding of rechtstreekse 
controle mogelijk is.

Het onderscheid dient ook de doelstelling dat de categorie van de huisarbeiders 
onder de bescherming van de RSZ-wet moeten kunnen vallen.

De ongelijke behandeling van de opdrachtgevers die beroep doen op zelfstan-
dige medewerkers, met andere woorden het hanteren van een afgezwakt werkge-
versgezag, is een noodzakelijk middel om deze doelstelling te bereiken. Immers 
het ontbreken van leiding en rechtstreekse controle mag ten aanzien van (eiser) 
niet gelden als een element ter ondersteuning van het zelfstandige statuut in een 
betwisting rond het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst voor huisar-
beid.

De conclusie uit dit alles is dat er geen bezwaar is dat (eiser) opteert voor de 
toepassing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, bij 
zoverre het werkgeversgezag van artikel 119.1 WAO wordt meegenomen in de 
beoordeling over de gelijkaardige voorwaarden.

Beoordeling ten gronde
Het (arbeidshof)  is  van oordeel  dat  een probleem van schijnzelfstandigheid 

moet worden benaderd vanuit het volgende principe: 'Wanneer uit de uitvoering 
van de overeenkomst blijkt dat partijen hun samenwerking op een zelfstandige 
basis  hebben georganiseerd dan kan de  rechter  daar  geen andere kwalificatie 
voor in de plaats stellen, wanneer de elementen die aan zijn beoordeling worden 
voorgelegd de door de partijen aangenomen kwalificatie niet uitsluiten'.

(...)
Nu het vaststaat dat de samenwerking tussen (verweerster) en haar medewer-

kers door hen was geschoeid op zelfstandige basis, komt het erop aan te onder-
zoeken welke feitelijke elementen dit statuut van zelfstandige aan het wankelen 
brengen.

Deze elementen moeten worden aangereikt en bewezen door (eiser) op wie de 
bewijslast rust.

Wanneer deze elementen aantonen dat er gewerkt werd onder gelijkwaardige 
voorwaarden van een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders in de zin zoals ho-
ger in dit arrest werd aangegeven en ze zijn gewichtig genoeg dan duwen ze het 
overeengekomen zelfstandige statuut opzij. Ze moeten terug te vinden zijn in de 
concrete en dagelijkse werkomstandigheden op het werkveld.

(...)
Onder  'voorwaarden als  die  van een  arbeidsovereenkomst'  begrijpt  het  (ar-
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beidshof) het geheel van materiële randvoorwaarden die de werkgever creëert of 
ter beschikking stelt van zijn medewerkers opdat deze door hem gewenste arbeid 
zouden afleveren.

Daaronder  vallen ondermeer:  het  onderdak,  sanitair,  verlichting  en  verwar-
ming, meubilair en uitrusting, het te bewerken materiaal kortom alles wat de ar-
beid mogelijk moet maken en het werkgeversgezag.

Onder het juridisch werkgeversgezag begrijpt het (arbeidshof) de instructies 
die de werkgever geeft met betrekking tot de uitvoering van de prestatie. (...)

Wanneer het gaat  over het werkgeversgezag dat is  bedoeld in artikel 119.1 
WAO dan kan dit begrip op dezelfde wijze ingevuld worden met uitzondering 
van die elementen die te maken hebben met het werken op afstand, die de wetge-
ver definieerde als het geven van leiding en het uitvoeren van een rechtstreekse 
controle.

Het ontbreken van deze leiding en rechtstreekse controle kan derhalve niet 
worden aangegrepen om het bestaan van het werkgeversgezag te ontkennen. Ook 
zonder leiding en rechtstreekse controle kan er nog steeds sprake zijn van gezag.

Toetsing van de elementen
(...)
(Verweerster) stelde eenzijdig de vergoeding voor het gepresteerde werk vast
Dit element verwijst naar het bestaan van een werkgeversgezag.
De prijs wordt bepaald enkel in functie van de economische activiteit van (ver-

weerster). Er wordt geen rekening gehouden met de situatie van de medewerker. 
Voor hem is het te nemen of te laten.

Dat betekent dat (verweerster) de waarde van de arbeid bepaalt enkel rekening 
gehouden met haar doelstellingen. Daarom ressorteert het onder werkgeversge-
zag.

(...)
Na toetsing van de elementen die (eiser) aanreikt, komt het (arbeidshof) tot de 

bevinding dat slechts één element, namelijk de wijze van beloning, verwijst naar 
een afhankelijkheid of een ondergeschiktheid van de medewerker aan (verweer-
ster).

De andere elementen zijn niet typisch of gelijkaardig aan een samenwerking in 
ondergeschikt verband. Ze blijven evengoed overeind in een samenwerking op 
zelfstandige basis.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat één enkel element van ondergeschiktheid 
niet volstaat om de kwalificatie die (verweerster) en haar medewerkers gaven 
aan hun samenwerking onderuit te halen.

Dit oordeel wordt versterkt door het feit dat een aantal typische kenmerken 
van een arbeidsovereenkomst van huisarbeider, zoals opgenomen in titel VI van 
de Wet op de Arbeidsovereenkomsten, niet in het huidige samenwerkingsver-
band terug te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld het betalen van een onkostenver-
goeding voor de delocatie.

De conclusie is dan ook dat (eiser) onvoldoende het bestaan aantoont van ge-
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lijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van arti-
kel 119.1 WAO".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 2, §1, 1°, van de RSZ-wet kan de Koning, onder de 

voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van de RSZ-wet uitbreiden tot de per-
sonen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, arbeid ver-
richten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst (cf. 
artikel 2, §1, 1°, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).

In toepassing van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het Uit-
voeringsbesluit de toepassing van de RSZ-wet verruimd tot "de personen die, op 
de door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids-
overeenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die 
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken 
of  gewoonlijk  ten  hoogste  vier  helpers  tewerkstellen,  alsmede  tot  die 
handelaars".

Om arbeid te verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids-
overeenkomst is niet vereist dat de werknemer prestaties levert onder gezag van 
een werkgever of in een verhouding van ondergeschiktheid maar dat de presta-
ties worden geleverd in omstandigheden die gelijkenis vertonen met die waaron-
der arbeid in ondergeschikt verband wordt verricht.

De uitbreidingsbepaling van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit onder-
werpt met andere woorden die personen aan de toepassing van de RSZ-wet die 
niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten op een door hen geko-
zen plaats.

Deze groep van personen dient duidelijk te worden onderscheiden van de huis-
arbeiders die, krachtens een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders 
in de zin van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, tegen loon arbeid 
verrichten onder het  gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke 
door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse 
controle van deze werkgever staan, en, naar gelang het geval, krachtens een ar-
beidsovereenkomst voor werklieden of bedienden zijn tewerkgesteld (zie de wet 
van 6 december 1996 ingevoegd als titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet).

Naast het feit dat de personen omschreven in artikel 3, 4°, van het Uitvoerings-
besluit geen arbeid verrichten in ondergeschikt verband, onderscheiden deze per-
sonen zich ook van de huisarbeiders bedoeld in artikel 119.1 van de Arbeids-
overeenkomstenwet doordat hun arbeid uitsluitend kan bestaan in het bewerken 
van grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten die één of verschillende 
handelaars hen hebben toevertrouwd, terwijl de prestaties van de zogenaamde 
huisarbeiders zowel hand- als hoofdarbeid kan omvatten (cf. de artikelen 2, 3, 
119.1, in fine en 119.2, §1, van de Arbeidsovereenkom-stenwet).

Anders dan de huisarbeiders van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet kunnen de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit zich 
voor het uitvoeren van hun prestaties bovendien laten bijstaan door ten hoogste 
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vier helpers.
Nu de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit niet de 

huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, moet bij de beoordeling van de gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit 
bijgevolg geen rekening worden gehouden met het gezagselement dat besloten 
ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Ten onrechte oordeelde het bestreden arrest derhalve dat sinds de wet van 6 
december 1996 het begrip "arbeidsovereenkomst" in artikel 3, 4°, van het Uit-
voeringsbesluit moet gelezen worden als een "arbeidsovereenkomst voor huisar-
beiders" in de zin van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomst, waarbij het 
werkgeversgezag van artikel 119.1 één van de "gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst" vormt die voortaan in het kader van artikel 3, 
4°, van het Uitvoeringsbesluit bij de beoordeling moet worden betrokken.

Met dit foutief uitgangspunt voor ogen, wijst het bestreden arrest vervolgens 
de vordering af van eiser in de mate dat een aantal typische kenmerken van een 
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders in de zin van titel VI van de Arbeids-
overeenkomstenwet, zoals het betalen van een onkostenvergoeding, niet zijn te-
rug te vinden en eiser, op één element van ondergeschiktheid na (de wijze van 
beloning), geen elementen kan voorleggen die verwijzen naar een afhankelijk-
heid of een ondergeschiktheid van de medewerkers ten opzichte van verweerster 
zodat de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven niet 
wordt onderuit gehaald.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, bij de toetsing van de elementen, ten on-
rechte heeft gezocht naar elementen die wijzen op het bestaan van een gezagsre-
latie.

De beslissing dat eiser onvoldoende het bestaan heeft aangetoond van gelijk-
aardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 
119.1  van de  Arbeidsovereenkomstenwet,  waaronder  het  werkgeversgezag,  is 
bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het 
middel  aangehaalde  bepalingen,  uitgezonderd  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
In de mate dat aan voormelde beslissing de opvatting ten grondslag ligt dat ar-

tikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit een schending van het grondwettelijk ge-
lijkheidsbeginsel inhoudt wanneer het werkgeversgezag niet als een gelijkaardi-
ge voorwaarde moet worden beschouwd voor de toepassing van voormelde uit-
breidingsbepaling, dan schendt het bestreden arrest de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Het gelijkheidsbeginsel wordt immers niet geschonden door in een ongelijke 
behandeling te voorzien van werkgevers die verschillende categorieën van perso-
nen tewerkstellen.

De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de 
niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaal-
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de categorieën van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium 
van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan 
van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot 
het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel en met de aard van de in 
het  geding zijnde  beginselen.  Het  gelijkheidsbeginsel  is  geschonden wanneer 
vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het 
beoogde doel.

Uit het eerste onderdeel volgt dat de personen bedoeld in artikel 3,4°, van het 
Uitvoeringsbesluit niet gelijkgeschakeld mogen worden met de huisarbeiders ge-
viseerd in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Ook na de invoering van de arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders blijft het 
derhalve zinvol om aan de personen, die zonder door een arbeidsovereenkomst te 
zijn verbonden, grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die 
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken 
of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, éénzelfde sociale bescher-
ming te garanderen als de werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst 
zijn tewerkgesteld.

Het onderscheid tussen de huisarbeiders in de zin van artikel 119.1 van de Ar-
beidsovereenkomstenwet en de personen bedoeld in artikel 3,4°, van het Uitvoe-
ringsbesluit, gestoeld op het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst, de 
specifieke aard van de werkzaamheden en de eventuele bijstand van helpers, kan 
in redelijkheid verantwoorden dat eiser ten aanzien van de personen bedoeld in 
artikel  3,4°,  van het  Uitvoeringsbesluit  niet het  bestaan van een gezagsrelatie 
moet aantonen om hen aan de toepassing van de RSZ-wet te onderwerpen, ter-
wijl dit wel moet worden bewezen ten aanzien van de huisarbeiders in de zin van 
artikel 119.1 van de Arbeidsovereen-komstenwet.

Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat wanneer de gelijkaar-
dige voorwaarden van artikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit kunnen beoordeeld 
worden zonder daarbij rekening te moeten houden met het begrip gezag uit arti-
kel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dit een ongelijke behandeling in 
het leven roept, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tussen de op-
drachtgevers die beroep doen op zelfstandige medewerkers die thuis werken al 
naargelang eiser opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de Arbeids-
overeenkomstenwet of voor de toepassing van artikel 3,4°, van het Uitvoerings-
besluit (p.8, derde laatste alinea).

De beslissing dat eiser het werkgeversgezag moet meenemen bij de beoorde-
ling van de "gelijkaardige voorwaarden" in het kader van artikel 3,4°, van het 
Uitvoeringsbesluit, werd bijgevolg niet wettig gegrond op voormelde door de ap-
pelrechters weerhouden schending van het gelijkheidsbeginsel en discriminatie-
verbod (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, 
inzonderheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. De wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders is, overeenkomstig 
artikel 1, §1, van toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn.

2. Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een werknemer 
zich ertoe verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrich-
ten. Voor huisarbeiders die, overeenkomstig artikel 119 van de Arbeidsovereen-
komstenwet van 3 juli 1978, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van 
een werkgever is niet vereist dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse contro-
le van de werkgever staan.

3. Krachtens artikel 2, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 kan de Koning, 
bij in ministerraad overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeids-
raad te hebben ingewonnen, de toepassing van deze wet uitbreiden "tot de perso-
nen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon ar-
beidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een ar-
beid verrichten in  gelijkaardige  voorwaarden als  die  van een arbeidsovereen-
komst" en alsdan de persoon aanwijzen "die als werkgever wordt beschouwd".

In uitvoering van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 de toepassing van de wet van 27 juni 
1969 verruimd tot "de personen die op een door hen gekozen plaats, in gelijkaar-
dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeelte-
lijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun heb-
ben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers te-
werkstellen, alsmede tot die handelaars".

4. Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de verruiming van de toepassing 
van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969, van toepassing is op personen die niet 
onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten.

5. Vermits de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 niet de huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, moet bij de beoordeling van de gelijkaardige voor-
waarden als die van een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van 
het voormeld uitvoeringsbesluit bijgevolg geen rekening worden gehouden met 
het gezagselement, zoals dit besloten ligt in artikel 119.1 van de Arbeids-over-
eenkomstenwet.

6. Het arrest oordeelt dat de samenwerking tussen de verweerster en haar me-
dewerkers door hen op zelfstandige basis was geschoeid.

Na toetsing van de door eiser aangebrachte elementen, die op het bestaan van 
gelijkwaardige  voorwaarden  als  in  een  arbeidsovereenkomst  zouden  wijzen, 
komt het arrest tot de bevinding dat slechts één van deze elementen naar een "af-
hankelijkheid of een ondergeschiktheid van de medewerker" verwijst.

Het oordeelt dat één enkel element van ondergeschiktheid niet volstaat om de 
kwalificatie die de verweerster en haar medewerkers aan hun samenwerking ga-
ven onderuit te halen, zodat de eiser onvoldoende het bestaan aantoont van ge-
lijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van arti-
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kel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
7. Door zodoende de beslissing dat de medewerkers niet werkten in gelijkaar-

dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst te gronden op het ontbre-
ken van een gezagsverhouding, die niet wordt vereist in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969, schendt het arrest deze wettelijke bepa-
ling.

8. 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 ge-

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

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

19 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 337

3° KAMER - 19 juni 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - AARD - VERJARING - TERMIJN

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - AARD - VORDERING IN RECHTE

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST - AARD - GEVOLG

4º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTERESTEN - VORDERING IN 
RECHTE

5º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVALLEN - 
VERGOEDINGEN - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST - 
AARD - GEVOLG

6º INTERESTEN — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVALLEN - VERGOEDINGEN - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST VAN RECHTSWEGE VERSCHULDIGD - 
AARD - VERJARING - TERMIJN - DUUR

1º  en  2º  De  aanpassingsbijslagen  als  bedoeld  in  artikel  58bis,  §1,  2°  van  de  
Arbeidsongevallenwet,  zijn  vergoedingen  waarop  de  regel  volgens  welke  de 
rechtsvordering  tot  betaling  van  de  inzake  arbeidsongevallen  verschuldigde 
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vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is1. (Artt. 58bis, §1, 2°, en 
69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet)

3º,  4º,  5º  en  6º  Op  de  in  de  Arbeidsongevallenwet  bedoelde  uitkeringen  zijn  van  
rechtswege interesten verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de 
interest die op de aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in 
de zin van artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de  
driejarige verjaringstermijn2. (Artt. 42, derde lid en 58, §1, 2°, Arbeidsongevallenwet)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST

(A.R. S.05.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 69, eerste lid, eerste zin, en voor zoveel als nodig, artikel 42, derde lid, 

van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoofdberoep van de ver-

weerder gegrond, het incidenteel beroep van de eiser ongegrond, vernietigt het 
dienvolgens het vonnis van de eerste rechter en verklaart het, opnieuw wijzende, 
de oorspronkelijke vordering van de eiser ontoelaatbaar  wegens verjaring, op 
grond van de volgende motieven:

"5.2.2. De eerste betwisting, die aan het oordeel van de eerste rechter werd on-
derworpen, betrof de vraag welke verjaringstermijn van toepassing is op de vor-
dering van (eiser) tot betaling van de interest op de (inmiddels betaalde) aanpas-
singsbijslagen.

Inmiddels zijn beide partijen het eens dat de 3-jarige verjaringstermijn van ar-
tikel 69 van de Arbeidsongevallenwet toepasselijk is. Terecht overigens.

Het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet heeft een algemene draagwijdte 
en is van toepassing op alle vorderingen die strekken tot vergoeding van het ar-
beidsongeval, zoals voorzien in de Arbeidsongevallenwet (Guide Social Perma-
nent, Sécurité sociale: commentaires, Deel 1, boek II, titel VIII, hoofdstuk III, 1-
60).

Daartoe behoren ongetwijfeld de aanpassingsbijslagen, voorzien in artikel 58-
bis (voorheen artikel 58 (cfr. hoger)) van dezelfde wet. Het gaat immers om uit-
keringen bepaald in de Arbeidsongevallenwet (cfr. Cass. 30 januari 1995, R.W. 

1 Cass. 9 dec. 2002, A.R. S.01.0104.F, nr. 658 met concl. eerste adv.-gen J.F. LECLERCQ.
2 Cass. 30 jan. 1995, A.R. S.94.0010.N - S.94.0116.N, nr. 53.
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1995-96, 324) die ertoe strekken kleine, langlopende vergoedingen voor arbeids-
ongeschiktheid te herwaarderen en aan te passen aan de index. Als dusdanig mo-
gen zij dan ook geacht worden deel uit te maken van de vergoeding van het ar-
beidsongeval.

Daarnaast kan ook de rechtsvordering tot betaling van de wettelijke interest 
worden beschouwd als een rechtsvordering tot betaling van vergoedingen in de 
zin van artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet. De aanspraken op wettelijke in-
trest zijn gesteund op de Arbeidsongevallenwet, met name op artikel 42, derde 
lid, van deze wet, waarin werd bepaald dat van rechtswege interest verschuldigd 
is op de in de wet bedoelde uitkeringen vanaf het ogenblik waarop zij eisbaar 
zijn geworden. Deze wettelijke interest is overigens zelf ook te beschouwen als 
een vergoeding, met name voor de schade veroorzaakt door de vertraging waar-
mee de schuldenaar de wettelijke uitkeringen betaalt (C. PERSYN, R. JANVIER en W. 
van EECKHOUTTE, Overzicht van rechtspraak arbeidsongevallen 1984-1989, T.P.R. 
1990, blz. 1350, nr. 105; zie ook artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en H. 
De Page, Traité élémentaire de droit civil Belge, Brussel, Etablissements Emile 
Bruylant, 1957, deel 7, blz. 1172, nr. 1323). Het is trouwens opmerkelijk dat het 
onderscheid dat in het voormelde artikel 42, derde lid, wordt gemaakt tussen de 
'uitkeringen' en de 'interest' in het artikel 69 niet (is) terug te vinden, doch aldaar 
melding wordt gemaakt van de 'vergoedingen' Dit laatste bevestigt eens te meer 
de algemene draagwijdte welke aan het begrip vergoedingen mag worden gege-
ven.

De toepassing van het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet op de rechts-
vordering tot betaling van de interest, sluit tenslotte ook aan bij het algemeen 
rechtsbeginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt (accessorium sequitur principa-
le) en is minstens te verantwoorden op basis van dit beginsel (voor wat het be-
ginsel betreft, cfr. A. Lindemans, De verjaring van de vordering tot betaling van 
de interesten, T.B.B.R., 2000, 254). Het houdt immers concreet in dat de vorde-
ring van de intresten het verjaringsregime volgt van de vordering met betrekking 
tot de hoofdsom, in dit geval de aanpassingsbijslagen.

Op grond van deze overwegingen besluit het arbeidshof dat de 3-jarige verja-
ringstermijn van het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van toepassing is op 
de vordering van de geïntimeerde tot betaling van de interest op aanpassingsbij-
slagen.

5.2.3.  De alternatieven die aanvankelijk door (eiser)  werden vooropgesteld, 
kunnen daarentegen niet worden bijgetreden.

Dit geldt vooreerst voor de 30-jarige verjaringstermijn, die van toepassing is 
op de tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest. (...) 

Ook de 5-jarige verjaringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
kan ter zake niet worden ingeroepen. De bijzondere bepaling van artikel 69 van 
de Arbeidsongevallenwet verdient immers voorrang op deze algemene bepaling 
van het Burgerlijk Wetboek, temeer daar artikel 69 de openbare orde raakt (A. 
Lindemans, Verjaring in het socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deurne, 1994, blz. 
155).

Met artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek werd trouwens in de eerste plaats 
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bedoeld de schuldenaar te beschermen door een kortere verjaringstermijn in te 
voeren, in plaats van de algemene termijn die destijds 30 jaar bedroeg (cfr. Cass. 
23 april 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 207). Aangezien artikel 69 van de Arbeidson-
gevallen-wet evenwel voorziet in een verjaringstermijn van drie jaar, is er geen 
aanleiding om toepassing te maken van het artikel 2277 van het Burgerlijk Wet-
boek. De toepassing van de 5-jarige verjaringstermijn zou in deze zaak immers 
niet stroken met de ratio legis van het artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2.4. De toepassing van de 3-jarige verjaringstermijn van het artikel 69 van de 
Arbeidsongevallenwet heeft tot gevolg dat de vordering van (eiser) verjaard is".

en
"De vaststelling blijft dan ook dat de vordering tot betaling van de interest ver-

jaard is".
Grieven
Artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971, een bepaling die de openbare orde raakt, schrijft voor dat de rechtsvorde-
ring tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  niet  enkel  aanpassingsbijslagen  dienen  be-
schouwd te worden als een vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, eerste 
zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, maar ook interest op aan-
passingsbijslagen.

Evenwel kan interest op aanpassingsbijslagen niet beschouwd worden als een 
vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongeval-
lenwet van 10 april  1971, maar is  hij  te  onderscheiden van de vergoedingen 
waarin die wet voorziet en waarop hij verschuldigd is, zodat de rechtsvordering 
tot betaling van de interest op de vergoedingen verschuldigd krachtens de Ar-
beidsongevallenwet  van 10 april  1971 niet  verjaart  overeenkomstig het  voor-
schrift van artikel 69, eerste lid, eerste zin, van die wet.

Daaraan doet geen afbreuk dat, zoals het arbeidshof opmerkt, de aanspraken 
op wettelijke interest  gesteund zijn  op de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, met name op artikel 42, derde lid, van die wet. Dat de Arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971 zelf de rechtsbron is voor het recht op wettelijke interest 
op de arbeidsongevallen-vergoedingen, maakt van die wettelijk interest nog geen 
arbeidsongevallenvergoeding. Artikel 42, derde lid, maakt overigens onderdeel 
uit van afdeling 5 "Betaling" van hoofdstuk II "Schadeloosstelling" van de Ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en niet van de afdelingen 1, 2, 2bis en 3 
van die wet, die de arbeidsongevallenvergoedingen als dusdanig omschrijven en 
regelen. De in artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallen-wet van 10 april 
1971 opgelegde wettelijke interest in geval van laattijdige betaling, is als zodanig 
geen arbeidsongevallenvergoeding, maar een modaliteit van betaling.

Evenmin doet afbreuk aan het besluit dat interest op aanpassingsbijslagen niet 
beschouwd kan worden als een vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, 
eerste zin van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de overweging van 
het arbeidshof dat er een algemeen rechtsbeginsel zou bestaan dat de bijzaak de 
hoofdzaak volgt en dat een en ander zou inhouden dat de vordering van de inte-
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rest  het  verjaringsregime zou volgen van de vordering met  betrekking tot  de 
hoofdsom. Allereerst is de rechtsspreuk luidens welke de bijzaak de hoofdzaak 
volgt, geen algemeen rechtsbeginsel. Bovendien bestaat er geen regel die voor-
schrijft dat de verjaringsregeling van de vordering van de interest, de verjarings-
regeling van de vordering van de hoofdsom zou volgen, wel eerder in tegendeel.

Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat de driejarige verjaringstermijn van 
artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
op de vordering van eiser van toepassing is en verklaart het die vordering dien-
volgens niet wettig ontoelaatbaar ingevolge verjaring (schending van alle in de 
aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, verjaren de rechts-

vorderingen tot betaling van de vergoedingen na verloop van drie jaar. Deze be-
paling, die de openbare orde raakt, is van toepassing op elke vergoeding, onge-
acht de benaming of de wijze van toekenning ervan, die krachtens deze wet ver-
schuldigd is door een verzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, §1, 2°, van de Arbeidson-
gevallenwet zijn vergoedingen in de zin van voornoemd artikel 69, eerste lid.

2. Krachtens artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet is op de door 
de  wet  bedoelde  uitkeringen  van  rechtswege  interest  verschuldigd  vanaf  het 
ogenblik waarop zij opeisbaar worden. De interest die op de aanpassingsbijsla-
gen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van voornoemd artikel 
69, eerste lid, en bijgevolg onderworpen aan de driejarige verjaringstermijn.

3. Het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 338

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - W.A.M.-VERZEKERAAR - BESLISSING OVER DE GEHOUDENHEID TOT 
DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG
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2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP

1º en 2º De beslissing van de strafrechter waarbij een W.A.M.-verzekeraar tot dekking is  
gehouden is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van  
Strafvordering en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid  
van  dat  artikel  zodat  het  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  zulke  beslissing  niet  
ontvankelijk is1.

(NATEUS nv e.a. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Hasselt van 29 september 2005 dat alleen uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvorderingen.

De eiseres sub I voert in een memorie twee middelen aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
De eiseres sub I doet zonder berusting afstand van het cassatieberoep in zover-

re dat betrekking heeft op de beslissing dat: 
- de eiseres als WAM-verzekeraar tot dekking gehouden is;
- in verband met de eventuele mede-aansprakelijkheid van de inzittenden, een 

geneesheer-deskundige wordt benoemd om na te gaan of deze de veiligheidsgor-
del droegen en of, in het geval van het niet-dragen ervan, dit de schade heeft ver-
oorzaakt of verergerd;

- de verweerders voorschotten ontvangen, een geneesheer-deskundige wordt 
benoemd en de zaak verwezen wordt naar de eerste rechter voor verdere afhan-
deling.

Geen van deze beslissingen zijn eindbeslissingen zoals bedoeld in artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen van de uitzonderingbepalingen 
vermeld in het tweede lid van dat artikel zijn toepasselijk.

Ontvankelijkheid van de overige cassatieberoepen
De bestreden beslissingen zijn geen eindbeslissingen, zodat de cassatieberoe-

pen niet ontvankelijk zijn.
1 Cass. 27 jan. 2004, A.R. P.03.0839.N, nr. 46 en 17 dec. 2002, A.R. P.02.0119.N, nr. 676; zie Cass. 
15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0202.F, nr. 481; 11 okt. 2000, A.R. 
P.00.0576.F, nr. 538; 20 dec. 2000, A.R. P.00.0606.F, nr. 710 en 14 dec. 2005, A.R. P.04.1578.F, nr.  
672, met concl. adv.-gen. GENICOT. 
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Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres sub I akte van de afstand van haar cassatieberoep.
Verwerpt de overige cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Gryse, Verbist en Houtekier.

Nr. 339

2° KAMER - 20 juni 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN - BIJZONDERE 
BEWIJSWAARDE - VERMOEDENS AFGELEID UIT VASTSTELLINGEN - BEWIJSWAARDE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - DOUANE 
EN ACCIJNZEN - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - 
VERMOEDENS AFGELEID UIT VASTSTELLINGEN - BEWIJSWAARDE

1º  en  2º  De  regel  van  de  bijzondere  bewijswaarde  van  de  processen-verbaal  van  de 
ambtenaren betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet  
niet  dat  de  ambtenaren  uit  de  vaststellingen  die  zij  verrichten  vermoedens  kunnen  
afleiden die gelden als gewone inlichting voor de rechter1. (Art. 272, A.W.D.A.)

(P. e.a. T. F.O.D. FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.1493.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 12 oktober 2005.
De eisers I voeren geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 272, eerste zin, AWDA bepaalt: "De processen-verbaal van de amb-

tenaren, wegens hun handelingen en ambtsverrichtingen, verdienen volle geloof 
in rechten, totdat de valsheid daarvan bewezen is".

1 Zie Cass. 15 april 1997, A.R. P.96.1399.N, nr. 186.
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2. Deze bijzondere bewijswaarde betreft enkel de materiële vaststellingen wel-
ke de ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid hebben gedaan.

Deze regel belet niet dat de ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten 
vermoedens betreffende een fraude afleiden. Deze vermoedens hebben dan geen 
bijzondere bewijswaarde maar gelden als gewone inlichting voor de rechter.

3. Het middel dat steunt op de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 272 AWDA 
elke bewijswaarde ontzegt aan het vermoeden dat ambtenaren afleiden uit hun 
materiële vaststellingen, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van beslissingen op de strafvordering
4. 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 I en eiser II in de kosten van hun respectief cassatiebe-

roep.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Pringuet, Gent en De Bruyn.

Nr. 340

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - RECHTSMIDDELEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - 
RECHTSMIDDELEN - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG

4º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ONDERZOEKSGERECHT - 
AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG - CASSATIEBEROEP

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 
- AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG - CASSATIEBEROEP
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6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN 
- VASTSTELLING

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - 
VASTSTELLING

1º en 2º Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan  
van voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen  
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld1. (Artt. 135, §2, en 416, Sv.)

3º, 4º en 5º De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van  
de uitspraak van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of  
weigert zodat hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat2.

6º en 7º Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren  
bestaan, antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren  
al dan niet bestaan3. (Artt. 127 tot 135, 229 tot 231, Sv.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0425.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 

Hij doet ook afstand van zijn cassatieberoep in zoverre dat gericht is tegen de be-
slissing die hem buitenvervolging stelt voor de feiten van de telastlegging B.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen 

tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctio-
nele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger be-
roep kon instellen. 

2. Ingevolge artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering kan de inverdenking-
gestelde in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld 
in artikel 131, §1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep in-
stellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, 

1 Cass. 24 sept. 2002, A.R. P.02.0942.N, nr. 474; 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 22 okt. 
2003, A.R. P.03.1150.F, nr. 521.
2 Cass. 15 okt. 2002, A.R. P.02.0885.N, nr. 542. 
3 Cass. 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. van adv.-gen. LOOP.
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onverminderd het in artikel 539 van dit wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelf-
de geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf-
vordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, slechts ontvankelijk indien het middel 
bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer. Hetzelfde geldt voor 
de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behal-
ve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer.

3. Uit die bepaling volgt dat, anders dan de eiser in zijn tweede middel aan-
voert, tegen de verwijzingsbeschikking wegens het bestaan van voldoende be-
zwaren geen hoger beroep en dus geen cassatieberoep kan worden ingesteld.

Het cassatieberoep tegen de beslissing die het hoger beroep van de eiser tegen 
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank ver-
wijst, niet ontvankelijk verklaart, is derhalve niet ontvankelijk.

4. De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting 
toestaat of weigert. Dergelijke beslissing is een beslissing waartegen krachtens 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep open-
staat.

Het cassatieberoep tegen de beslissing van het onderzoeksgerecht, die het ver-
zoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst, is niet ontvan-
kelijk.

Eerste middel - Grief a.
5. Uit de artikelen 128, 129, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering volgt dat 

de wetgever de leden van de onderzoeksgerechten in geweten heeft willen laten 
oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft 
opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwij-
zen, hetzij een beslissing tot buitenvervolging te verantwoorden.

Noch de als geschonden aangewezen artikelen 127 tot 135 Wetboek van Straf-
vordering noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat de bezwaren wor-
den gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die bezwaren ontoerei-
kend worden geacht.

Hieruit volgt dat wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, 
voldoende bezwaren bestaan, het  onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar ant-
woordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan.

6. Het arrest oordeelt dat de beroepen beschikking vaststelt dat er ten laste van 
de eiser voldoende bezwaren bestaan en dat aldus op voldoende wijze op de con-
clusie van de eiser is geantwoord. 

Hierdoor onderzoekt het arrest of de raadkamer de conclusie van eiser heeft 
beantwoord en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

De grief kan niet worden aangenomen.
Overige grieven.
7. De overige grieven betreffen beslissingen waartegen het cassatieberoep niet 

ontvankelijk is en ze hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cas-



Nr. 340 - 20.6.06 HOF VAN CASSATIE 1433 

satieberoep. Ze behoeven derhalve geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals vermeld.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal –  Advo-
caat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout.

Nr. 341

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING VAN VERWIJZING VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - RECHTSMIDDELEN VAN DE CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING VAN 
VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - RECHTSMIDDELEN VAN DE CIVIELRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

3º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - WITWASRICHTLIJN - AUTORITEITEN - TOEPASSING - 
CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

4º HELING - WITWASSEN VAN GELD - INLICHTINGEN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE 
INFORMATIEVERWERKING - GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - 
GELDIGHEID

5º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - CEL VOOR 
FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING - GEBRUIK VAN INLICHTINGEN DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - OMVANG

1º en 2º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij  
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen 
de beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk  
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart1. (Artt. 135 en 416, Sv.)

3º De autoriteiten, bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de Witwasrichtlijn, zijn de nationale 
autoriteiten die in het bijzonder met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast;  

1 Zie R. DECLERCQ,  Onderzoeksgerechten,  A.P.R.,  Brussel,  Story-Scientia, 1993, nr.  89;  R.P.D.B., 
Compl. IX, tw.Procédure pénale, nr. 683.
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d.i. in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking2. (Artt. 1 en 6, Witwasrichtlijn)

4º en 5º Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel  
voor Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van 
geld3 .(Artt. 11 en 16, Wet 11 jan. 1993)

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0527.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 maart 2006. 
De eerste en de tweede eiser voeren in een memorie die aan dit arrest is ge-

hecht, een middel aan. 
De derde eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eerste en de tweede eiser voerden bij schriftelijke conclusie voor de raad-

kamer aan dat de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek van 
de procureur des Konings van 7 maart 2001 en de daaropvolgende rechtspleging 
nietig is omwille van schending van artikel 6, in fine, van de richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voor-
koming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 
(hierna genoemd: Witwasrichtlijn). De raadkamer verwierp het verweer en ver-
wees de eisers naar de correctionele rechtbank wegens fiscale misdrijven. Het 
bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eerste en de tweede eiser tegen 
deze beslissing ongegrond en verklaart het hoger beroep van de derde eiseres 
niet ontvankelijk. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de derde eiseres
1. Artikel 135, §1, Wetboek van Strafvordering laat het openbaar ministerie en 

de burgerlijke partij toe hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van 

2 Zie C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht 
en bewijslastverdeling, Brussel,  Larcier,  2006, nr.  119; L. HUYBRECHTS,  Fiscaal Strafrecht,  A.P.R., 
Kluwer, Mechelen, 2002, nr. 375; J. SPREUTELS e.a. in: J. SPREUTELS en P. DE MÛELENAERE (dir.), La 
cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en 
Belgique,  Brussel,  Bruylant,  2003,  133;  A.  DE NAUW "De verschillende luiken van het  wettelijk 
systeem tot bestraffing en tot voorkoming van het witwassen van gelden en de fiscale fraude, in M. 
Rozie, (ed.), Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, Gent, Mys en Breesch, 1996, (219) 242-243; G. 
STESSENS, Meldingsplicht inzake witwassen, in Comm. Straf., Mechelen, Kluwer, losbl., 2000, 35; A. 
VAN ROOSBROECK,  Witwassen.  Voorkoming  en  bestraffing  van  witwassen  van  geld  en  illegale 
vermogensvoordelen, Antwerpen, ETL, 1995, nr. 390.
3 Ibid.
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de raadkamer. Artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering laat de inverdenkin-
gestelde slechts toe hoger beroep in te stellen tegen een verwijzingsbeschikking 
en dit onder de voorwaarden die deze wetsbepaling bepaalt. 

2. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de derde eiseres, civiel-
rechtelijk aansprakelijke partij, niet ontvankelijk omdat het niet voldoet aan de 
stringente voorwaarden van artikel 135 Wetboek van Strafvordering. 

Om dezelfde  reden  kan  de  eiseres  als  civielrechtelijk  aansprakelijke  partij 
evenmin cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling dat haar hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing van de in-
verdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk aansprakelijk is, niet ontvanke-
lijk verklaart.

Het cassatieberoep van de derde eiseres is niet ontvankelijk.
Middel
Eerste onderdeel
3. Artikel 1, in fine, Witwasrichtlijn, zoals hier van toepassing, stelt dat in deze 

richtlijn onder "bevoegde autoriteiten" wordt verstaan: "de nationale autoriteiten 
die krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met het toezicht op 
kredietinstellingen of op financiële instellingen zijn belast".

Artikel 6 Witwasrichtlijn, zoals hier van toepassing, bepaalt:
"De Lid-Staten zien erop toe dat kredietinstellingen en financiële instellingen 

alsmede de leiding en de werknemers daarvan ten volle samenwerken met de 
voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten:

- door die autoriteiten uit eigen beweging ieder feit te melden dat zou kunnen 
wijzen op witwassen van geld;

- door die autoriteiten op hun verzoek alle vereiste inlichtingen te verstrekken 
overeenkomstig de volgens het geldende recht vastgestelde procedures.

De bovenbedoelde inlichtingen worden verstrekt aan de autoriteiten die verant-
woordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld in de Lid-Staat op 
welks grondgebied de instelling die de inlichtingen heeft verstrekt, zich bevindt. 
De inlichtingen worden normaliter verstrekt door de persoon of personen die 
overeenkomstig de procedures van artikel 11, punt 1, is of zijn aangewezen door 
de kredietinstellingen en financiële instellingen.

De overeenkomstig de eerste alinea aan de autoriteiten verstrekte inlichtingen 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor de bestrijding van het witwassen van 
geld. De Lid-Staten kunnen evenwel voorschrijven dat deze inlichtingen even-
eens voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt."

4.  Het  onderdeel  steunt op de onderstelling dat  het  begrip "autoriteiten" in 
voornoemd artikel 6 Witwasrichtlijn niet moet worden begrepen in de betekenis 
die artikel 1 in fine daaraan geeft, maar in de betekenis zoals bepaald in artikel 6, 
tweede lid. Volgens het onderdeel is de hiermede bedoelde autoriteit in België de 
Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). 

Anders dan het onderdeel onderstelt, zijn de autoriteiten bedoeld in deze beide 
bepalingen van de Witwasrichtlijn de nationale autoriteiten die in het bijzonder 
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met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast. Dit is in België de Cel 
voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel steunt op de onderstelling dat het openbaar ministerie ook een 

autoriteit is in de zin van voormeld artikel 6 Witwasrichtlijn en dus de inlichtin-
gen die het verkrijgt van de CFI, net als deze slechts mag gebruiken voor de be-
strijding van het witwassen van geld, niet voor de vervolging van andere misdrij-
ven.

6. De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financi-
ële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voert de 
Witwasrichtlijn uit. Artikel 16 van de wet bepaalt:

"Onverminderd het geval bedoeld in artikel 12, §3, gaat de cel voor financiële 
informatieverwerking over tot het onderzoek van de informatie bedoeld in artikel 
11, §2. Zodra uit dit onderzoek blijk dat er een ernstige aanwijzing van witwas-
sen van geld bestaat, wordt deze informatie aan de procureur des Konings mee-
gedeeld.

Een afschrift van deze informatie wordt door de Cel toegezonden aan één van 
de  nationale  magistraten  bedoeld  in  artikel  144bis van  het  Gerechtelijk 
Wetboek".

Deze mededeling beoogt de procureur des Konings in staat te stellen de mis-
drijven te vervolgen die de hem verstrekte ernstige aanwijzingen aan het licht 
brengen, welk ook deze misdrijven uiteindelijk blijken te zijn of welke wetsom-
schrijving ook hij daaraan meent te kunnen geven. 

7. Met de wet van 11 januari 1993 heeft België, zoals voormeld artikel 6, in 
fine, Witwasrichtlijn het toelaat, de doeleinden van het gebruik van de door CFI 
aan de procureur des Konings te verstrekken inlichtingen bepaald. Dit gebruik is 
niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld. De directe werking in het 
Belgisch recht van de Witwasrichtlijn doet daaraan niet af.

Het onderdeel faalt naar recht.
Prejudiciële vraag 
8. De eisers verzoeken het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de 

volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Moet artikel 6 in fine van de [richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-

schappen 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld], zoals van toepassing op 7 maart 
2001, volgens dewelke de overeenkomstig de eerste alinea aan de autoriteiten 
verstrekte inlichtingen mogen worden gebruikt voor de bestrijding van het wit-
wassen van geld, zo worden uitgelegd dat dit verbod algemeen is derwijze dat 
ook andere instanties, die niet de in dat artikel bedoelde 'autoriteit' zijn, deze in-
lichtingen evenmin mogen gebruiken voor de bestrijding van andere misdrijven 
dan witwassen van geld, en zo neen, wat moet dan worden begrepen onder de in 
artikel 6, eerste lid, van de richtlijn bedoelde 'autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld in de Lid-Staat op welks 
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grondgebied de instelling die de inlichtingen heeft  verstrekt  zich bevindt',  en 
meer bepaald of daaronder (ook) moet worden begrepen de instantie die binnen 
een Lid-Staat exclusief bevoegd is voor de vervolging van misdrijven, o.a. van 
witwasmisdrijven, met strafrechtelijke middelen?"

Zoals uit het antwoord van op de beide onderdelen van het middel blijkt, is het 
antwoord op de gestelde vraag dermate duidelijk, dat het Hof de opgeworpen 
prejucidiële vraag niet hoeft te stellen.

Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. J. Speecke, Kortrijk.

Nr. 342

2° KAMER - 20 juni 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - PROCES-VERBAAL AFKOMSTIG UIT ANDER STRAFDOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - PROCES-VERBAAL AFKOMSTIG UIT ANDER 
STRAFDOSSIER

1º  en  2º  De  enkele  omstandigheid  dat  het  onderzoeksgerecht  dat  beslist  over  de  
handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan 
van ernstige aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke  
is  opgenomen  in  een  proces-verbaal,  afkomstig  uit  een  ander  strafdossier  dat  niet  
volledig in kopie bij het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het  
recht van verdediging van de verdachte niet1. (Art. 22, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(W.)

ARREST

(A.R. P.06.0825.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie L. HUYBRECHTS, Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier, in: Om deze redenen, 
Liber Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys en Breesch, 283.



1438 HOF VAN CASSATIE 20.6.06 - Nr. 342 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 juni 2006.

De eiser G. W. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee midde-
len aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters het bestaan van ernstige aanwij-

zingen van schuld in hoofde van de eiser niet vermochten af te leiden uit de ver-
klaring van B. M. omdat de eiser de rechtsgeldigheid van deze verklaring die uit 
een ander strafdossier is gelicht, niet kan controleren.

2. De appelrechters overwegen: "De ernstige aanwijzingen van schuld blijken 
onder meer uit de verhoren van [de eiser] waarin hij aan de politie en de onder-
zoeksrechter verklaart bij herhaling stalen drugs in ontvangst te hebben geno-
men. Het feit dat B. M. hem aanduidt als leverancier van grote hoeveelheden 
XTC versterkt nog deze schuldaanwijzingen.

De omstandigheid dat de verklaring van B. M. afkomstig is uit een ander straf-
dossier doet hieraan geen afbreuk. Bovendien gaf de onderzoeksrechter op 15 
mei ll. de opdracht [de eiser] met M. te confronteren".

3.  De  enkele  omstandigheid  dat  het  onderzoeksgerecht  dat  beslist  over  de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte, zijn oordeel over het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van 
een derde welke is opgenomen in een proces-verbaal, afkomstig uit een ander 
strafdossier dat niet volledig in kopie bij het dossier van het gerechtelijk onder-
zoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging van de verdachte niet.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van het artikel 30, §2, vierde lid, en §4, Wet 

Voorlopige Hechtenis en van eisers recht van verdediging omdat het proces-ver-
baal van de bij hem uitgevoerde huiszoeking die een negatief resultaat opleverde, 
nog niet aan het strafdossier was gevoegd. 

5. De appelrechters oordelen dat "de omstandigheid dat het proces-verbaal van 
een uitgevoerde huiszoeking nog niet bij het  dossier is  gevoegd in casu geen 
schending van de rechten van verdediging [is daar] enerzijds het resultaat van de 
huiszoeking volgens [eiser] negatief was en anderzijds er geen enkel bezwarend 
element uit wordt geput". Zij vermelden bovendien de redenen waaruit naar hun 
oordeel het bestaan van de ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de ei-
ser blijken.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht. 
Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. 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.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. M. Soudi, Antwerpen.

Nr. 343

2° KAMER - 20 juni 2006

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

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN - AARD

1º De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen  
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet  
bevatten, kan worden gedaan in het vonnis zelf of door verwijzing in dat vonnis naar de  
vermelding  van  de  toepasselijke  wetsartikelen  in  een  andere  akte  van  de 
rechtspleging14.(Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371, Sv.)

2º De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen  
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet  
bevatten, is een substantieel of essentieel vormvoorschrift234.  (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 

1 Zie: Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713; Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91; 
Cass., 4 juni 2002, A.R. P.01.0706.N, nr. 339; Cass., 18 juni 2003, A.R. P.03.0269.F, nr. 358. 
2 Zie: Cass. 3 mei 2000, A.R. P.99.1197.F, nr. 268.
3 J. DU JARDIN, "Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken", in Comm. Straf., Afl. 32, p. 24 
e.v.
4 Het O.M. had in deze zaak geconcludeerd tot verwerping van de voorziening op grond van de 
hierna  volgende  argumentatie.  Het  bestreden  arrest,  naar  de  grond  van  de  zaak  toe  uitvoerig 
gemotiveerd  en  goed  onderbouwd,  bevat  alleszins  de  wetsbepalingen  die  omschrijven  welke 
gedraging de wet in het voorliggend geval van de rechtsonderhorige verlangt. Alleen verzuimen de 
appelrechters expliciet te verwijzen naar het wetsartikel dat bepaalt tot welke geldboeten men wordt 
veroordeeld bij het niet naleven van die wél vermelde bepalingen. Zij oordelen dat de schuld van 
eiser vaststaat, onder andere, op grond van de stukken van het dossier. Dit oordeel houdt in dat het  
voorgelegde  feitenmateriaal  wordt  getoetst  aan  de  delictsomschrijving  en  dat  het  misdrijf  wordt 
toegerekend aan de dader. Die delictsomschrijving wordt in casu teruggevonden in het eerste stuk 
van het  dossier,  namelijk  het  exploot  van rechtsingang uitgestuurd op initiatief  van de Federale 
Overheidsdienst  Financiën  (Administratie  van  de  Bijzondere  Belastingsinspectie,  cel  douane  en 
Accijnzen). Hierin worden de toepasselijke wetsbepalingen in extenso uitgeschreven met inbegrip 
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163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371, Sv.)

(VAN HELDEN REKLAMEARTIKELEN bvba e.a. T. F.O.D. FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.06.0233.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 11 januari 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie 

niet ontvankelijk op grond dat de aan de tweede eiser ten laste gelegde feiten niet 
met een hoofdgevangenisstraf kunnen bestraft worden en het openbaar ministerie 
geen redenen van openbare orde aanvoert die zijn tussenkomst op grond van arti-
kel 138 Gerechtelijk Wetboek zou rechtvaardigen.

De eisers hebben geen belang op te komen tegen deze beslissing.
Hun cassatieberoepen zijn in zoverre niet ontvankelijk.
Middel
2. Ingevolge het artikel 149 Grondwet moet het vonnis met redenen zijn om-

kleed. Bovendien vereisen de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering 
dat in strafzaken het in eerste aanleg, zowel als het in hoger beroep uitgesproken 
veroordelend vonnis de toepasselijke wetsbepalingen vermeldt betreffende zowel 
de bestanddelen van het misdrijf als de erop gestelde straf. Deze vermelding van 
deze wetsartikelen kan evenwel worden gedaan in het vonnis zelf of door verwij-
zing in dat vonnis naar de vermelding van de toepasselijke wetsartikelen in een 
andere akte van de rechtspleging.

Deze vereiste van de vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen is een 
substantieel of, met andere woorden, essentieel vormvoorschrift. 

3. Het bestreden arrest veroordeelt de tweede eiser, na verbetering van de tijds-
bepaling, wegens: "Tussen 31 december 1996 en 1 januari 2001, steeds met een-
zelfde opzet, met een laatste feit op 31 december 2000, te T., P. 138, zich schul-
dig te hebben gemaakt aan het niet-betalen, bij de inverbruikstelling in België, 

van artikel 395 van de gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de federale 
staatsstructuur,  de ter  zake toepasselijke strafbepaling. Ondergeschikt,  maar onderliggend,  aan de 
problematiek van de omissie van de formele vermelding van of verwijzing naar de penaliserende 
wetsbepaling moet vastgesteld worden dat het bewuste artikel 395 van de wet van 16 juli 1993 zowel 
aan eiseres als aan eiser genoegzaam bekend was vermits zij er in hun appelconclusie expliciet gewag 
van maken. Aldus kan niet voorgehouden worden dat zij op het punt van de straf werden verschalkt 
of dat hun rechten van verdediging op dat punt werden geschonden. 
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van de verschuldigde milieutaksen op 351.060 wegwerpbatterijen".
Het arrest vermeldt enkel de artikelen 369, 377 en 394 van de gewone wet van 

16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de federale staatsstructuur en de 
artikelen 265, 266 en 311 AWDA, die het feit omschrijven maar vermeldt niet 
zelf of verwijst niet naar een andere akte van de rechtspleging die de wetsartike-
len vermeldt die de straf bepalen. 

Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de tweede eiser 

brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hem ingestelde vorde-
ring in betaling van de ontdoken milieutaks.

Ze brengt ook de vernietiging mee van de beslissing waarbij de eerste eiser ci-
vielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete, de milieutaks en 
de kosten van de strafvordering ten laste van de tweede eiser.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep van het 

openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, correctione-

le kamer.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 344

2° KAMER - 21 juni 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - 
RAADKAMER - BESCHIKKING - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER 
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN 
WORDEN GEREGELD - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - MISKENNING

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - GELIJKHEIDSBEGINSEL - 
MISKENNING
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3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - MISKENNING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - MISKENNING

1º, 2º, 3º en 4º De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep 
in  te  stellen  tegen  een  beschikking  van  de  raadkamer  die  de  opschorting  van  de  
veroordeling toekent, terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft  
genomen  van  de  burgerrechtelijke  vordering  en  de  burgerlijke  belangen  regelt;  dit  
verschil  in termijnen is niet  in strijd met het gelijkheidsbeginsel1.  (Artt.  10 en 11, Gw. 
1994; Artt. 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, Probatiewet)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
In zijn verklaring van cassatieberoep heeft de eiser een middel aangevoerd en 

heeft hij verzocht dat aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag zou gesteld 
worden over de grondwettelijkheid van artikel 4, §2, van de Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

Bij arrest van 8 februari 2006 heeft het Hof gezegd dat het middel van de eiser 
faalde naar recht in zoverre het aanvoerde dat de termijn waarover de procureur 
des Konings beschikt om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van de 
raadkamer die de opschorting van de uitspraak toekent, van vierentwintig uur op 
vijftien dagen werd gebracht door de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van 
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerech-
telijk onderzoek.

Bij hetzelfde arrest heeft het Hof het Arbitragehof een vraag gesteld over de 
verenigbaarheid van de artikelen 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, van de Wet 
van 29 juni 1964, en artikel 203, §1, van het Wetboek van Strafvordering, met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij een onderscheid maken tussen 
de procureur des Konings, die slechts over vierentwintig uur beschikt om het bij 
artikel 4, §2, tweede lid, van de voormelde wet bedoelde hoger beroep in te stel-
len, en de burgerlijke partij, die over vijftien dagen beschikt om het bij artikel 6, 
vierde lid, van dezelfde wet bedoelde hoger beroep in te stellen.

Het Arbitragehof heeft die vraag bij arrest nr. 76/2006 van 10 mei 2006 beant-

1 Zie Arbitragehof, 10 mei 2006, nr. 76/2006.



Nr. 344 - 21.6.06 HOF VAN CASSATIE 1443 

woord.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bovenvermelde arrest van het Arbitragehof zegt voor recht dat “artikel 4, 

§2, tweede lid, en artikel 6, vierde lid, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie, en artikel 203, §1, van het Wetboek 
van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden”.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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. 

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Preumont, Namen, H. Hiernaux, Namen en L. Kennes, Brussel.

Nr. 345

2° KAMER - 21 juni 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - 
VOORWAARDEN - GESCHIL IN RECHTSMACHT DAT DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
BELEMMERT

De regeling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, veronderstelt een geschil  
in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering en niet louter van de burgerlijke 
rechtsvordering belemmert1. (Art. 526, Sv.)

(E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0575.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoeken de eisers om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 31 januari 2003 van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Dinant;
- een arrest van 16 juni 2005 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele ka-

1 Zie Cass. 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229; 23 juni 1998, A.R. P.97.0667.N, nr. 331. 
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mer.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Di-

nant van 31 januari 2003, werd M. S. naar de correctionele rechtbank van dit 
rechtscollege verwezen wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld en 
bedreiging.

Bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 16 september 2003, heeft de Cor-
rectionele Rechtbank te Dinant de telastleggingen, zoals ze waren omschreven, 
bewezen verklaard. Het heeft M. S. tot een straf en de betaling van schadever-
goeding aan de burgerlijke partijen veroordeeld.

Op hun hoger beroep heeft het Hof van Beroep te Luik, bij arrest van 16 juni 
2005, het beroepen vonnis vernietigd in zoverre het uitspraak deed over de bur-
gerlijke belangen en heeft het zich onbevoegd verklaard om van de zaak kennis 
te nemen om de volgende redenen:

- de burgerlijke partijen hadden voor de eerste rechters aangevoerd en hebben 
voor het hof van beroep staande gehouden dat de dood van het slachtoffer ver-
oorzaakt werd door de aanranding van de eerbaarheid, een verzwarende omstan-
digheid die de feiten, met toepassing van artikel 376, eerste lid, van het Strafwet-
boek, strafbaar stelt met twintig tot dertig jaar opsluiting, zonder mogelijkheid 
tot correctionalisering;

- de beklaagde werd niet naar de correctionele rechtbank verwezen wegens 
aanranding van de eerbaarheid die de dood van de persoon waarop zij werd ge-
pleegd voor gevolg heeft, omdat de raadkamer die omschrijving niet in aanmer-
king heeft genomen;

-  de  correctionele  rechtbank  had  over  die  verzwarende  omstandigheid  uit-
spraak gedaan en ze verworpen;

- gesteld dat zij bewezen is, leidt het bewijs van die verzwarende omstandig-
heid tot een kwalificatie die de bevoegdheid van het hof van beroep te boven 
gaat. 

De burgerlijke partijen voeren aan dat de tegenstrijdigheid tussen de beschik-
king van de raadkamer,  waartegen vooralsnog geen enkel rechtsmiddel open-
staat, en het arrest van het hof van beroep, dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
een geschil in rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert en een re-
geling van rechtsgebied rechtvaardigt.

Krachtens artikel 526 van het Wetboek van Strafvordering, veronderstelt de re-
geling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, een geschil in rechts-
macht dat de uitoefening van de strafvordering doch niet deze van de loutere bur-
gerlijke rechtsvordering, belemmert.

In casu, aangezien alleen de burgerlijke belangen bij het hof van beroep zijn 
aanhangig gemaakt, is er geen grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. V. Hissel, Luik en P. Gérard, Brussel.

Nr. 346

2° KAMER - 21 juni 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN - 
VERMELDING VAN HET RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - 
VERPLICHTING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN 
- VERMELDING VAN HET RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - 
VERPLICHTING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN - 
VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN - VERMELDING VAN HET RECHT OM 
VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - VERPLICHTING

4º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJNEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING AAN DE 
PERSOON VERSCHILLENDE JAREN NA DE VEROORDELING - GEVOLG

1º, 2º en 3º Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen 
op dat de akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet  
maken van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn  
om dit recht uit te oefenen. 

4º Uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van de veroordeelde slechts  
verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeuren, vloeit niet voort dat de eiser  
in verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in te stellen na het verstrijken van de  
termijnen die deze betekening heeft doen ingaan. (Art. 187, eerste en tweede lid, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0606.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie, conclusie genaamd, waarvan 

een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
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Het verzet dat eiser op 8 juli 2005 heeft ingesteld tegen een veroordeling bij 
verstek die tegen hem op 30 december 1996 is uitgesproken en hem, in Frank-
rijk, op 7 januari 2000 persoonlijk is betekend, werd bij vonnis van de correctio-
nele rechtbank te Brussel van 29 november 2005 niet ontvankelijk verklaard we-
gens laattijdigheid.  De correctionele rechtbank heeft  eveneens gezegd dat  het 
verstek aan de eiser in verzet te wijten was.

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van 29 november 2005 in al zijn be-
schikkingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het vijfde middel:
In zoverre het middel een onverenigbaarheid aanklaagt van artikel 188, tweede 

lid, van het Wetboek van Strafvordering met artikel 6 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, houdt 
het geen verband met het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, verplichten noch artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden noch de toepasselijke wettelijke bepalingen dat de akte van betekening 
van de bij verstek gewezen veroordeling melding moet maken van het recht om 
verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht uit te 
oefenen.

Overigens vloeit uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van 
de veroordeelde slechts verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeu-
ren, niet voort dat de eiser in verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in 
te stellen na het verstrijken van de termijnen die de betekening heeft doen in-
gaan.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Naar luid van artikel 187, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan 

hij die bij verstek is veroordeeld in verzet komen binnen een termijn van vijftien 
dagen na de dag waarop het is betekend

Eiser verbleef in Frankrijk op het ogenblik dat, volgens het arrest, hem het ver-
stekvonnis werd betekend. Met toepassing van artikel 55 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt de verzettermijn, in dergelijk geval, verlengd met vijftien dagen.

Die verlengde termijn waarover de veroordeelde beschikt om in verzet te ko-
men tegen een verstekvonnis dat tegen hem in België is gewezen, terwijl hij in 
een aangrenzend land verblijft, kan niet als dermate kort worden beschouwd dat 
aldus de toegankelijkheid en de werkzaamheid van het rechtsmiddel zou zijn 
aangetast.

Het arrest vermeldt dat eiser niet aantoont dat hem de mogelijkheid werd ont-
houden om inlichtingen te nemen en binnen de bovenvermelde termijn in verzet 
te komen. Volgens het arrest heeft eiser zich integendeel daarvan opzettelijk ont-
houden omdat hij van oordeel was dat hij wegens zijn nationaliteit niet zou wor-
den uitgewezen.
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De appelrechters leiden hieruit in rechte af dat eiser geen overmacht kon inroe-
pen ter rechtvaardiging van de laattijdigheid van zijn rechtsmiddel.

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 de eiser in de kosten.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. O. Martins, Brussel.

Nr. 347

2° KAMER - 21 juni 2006

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - 
BESTANDDELEN - BESTUURDERS VAN BURGERLIJKE EN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN ALSOOK VAN 
VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP - RECHTSPERSONEN MET EEN 
PUBLIEKRECHTELIJK KARAKTER

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - 
BESTANDDELEN - PERSOONLIJK BELANG - BEGRIP

1º  Artikel  492bis  Sw.,  is  van  toepassing  op  de  bestuurders  van  alle  burgerlijke  of  
handelsvennootschappen  met  rechtspersoonlijkheid  of  van  verenigingen  zonder  
winstoogmerk,  zonder  onderscheid  of  die  rechtspersonen  al  dan  niet  een 
publiekrechtelijk karakter hebben1. (Art. 492bis, Sw.)

1 Zie J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 352; 
Th. AFSCHRIFT en V. de BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Kluwer, p. 119 en 120; A. DE 
NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 4de uitg., p. 236; A. DE NAUW, "Misbruik van de 
goederen of van het krediet van de rechtspersoon",  R.W. 1997-98, p. 525; K. GEENS, "Een 'nieuw' 
strafbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen", in Liber Amicorum Jean-Pierre LAGAE, 1998, p. 
54  en  55;  J.-L.  DUPLAT,  "Le  délit  d'abus  de  biens  sociaux  dans  le  Code  pénal  belge",  L'expert 
comptable, 1998, p. 40 en 41; Ph. ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen. Enkele bedenkingen 
vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht", 
T.R.V. 1998, p. 78; Fr. ROGGEN, "L'incrimination nouvelle d'abus de biens sociaux en droit belge", 
Rev.dr.ULB, Bruylant, p. 135; Ph. 'T KINT, "L'application aux A.S.B.L. du nouveau délit d'abus de 
biens sociaux en comparaison avec le délit d'abus de confiance", R.P.S., 1998, p. 377; L. BIHAIN, "Le 
délit d'abus de biens sociaux", R.D.C., 1998, p. 93 en 94; E. ROGER FRANCE, "La répression des abus 
de biens sociaux: le nouvel article 492bis du Code pénal", J.T., 1996, p. 535, nr. 9; E. ROGER FRANCE, 
"Abus de biens sociaux, droit fiscal et groupe de sociétés",  R.G.F., 1998, p. 261; E. ROGER FRANCE, 
"Abus de biens sociaux", Qualifications et jurisprudences pénales,  Die Keure,  p.  3; J.-P. COLLIN, 
"Abus de confiance et infractions assimilées", Droit pénal et procédure pénale, suppl. 3 (1 maart 
2002), p. 24; B. TILLEMAN en Ph. TRAEST, "Een nieuw misdrijf: misbruik van vennootschapsgoederen", 
in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Kluwer, 1998, p. 428 en 429; M. BOVERIE, 
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2º Misbruik van vennootschapsgoederen vereist niet dat het persoonlijk belang waarmee  
de  dader  heeft  gehandeld  louter  tot  doel  zou  hebben  gehad  hem  een  persoonlijk  
materieel voordeel te bezorgen; het kan ook van morele orde zijn2. (Art. 492bis, Sw.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0848.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend 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:
Uit het proces-verbaal van verhoor van de eiser door de onderzoeksrechter, dat 

op 18 mei 2006 is opgemaakt, vooraleer een bevel tot aanhouding tegen hem 
werd uitgevaardigd, blijkt dat hem de vraag werd gesteld of hij een raadsman 
had gekozen en dat hij hierop bevestigend heeft geantwoord met vermelding van 
zijn beide raadslieden.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Artikel 492bis van het Strafwetboek straft de bestuurders, in feite of in rechte, 

van  burgerlijke  en  handelsvennootschappen,  alsook  van  verenigingen  zonder 
winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of in-
directe doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet 
van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het 
nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn 
schuldeisers of vennoten.

Uit de algemene bewoordingen van die wettelijke bepaling en van de parle-
mentaire voorbereiding volgt dat deze van toepassing is op de bestuurders van 
alle  burgerlijke  of  handelsvennootschappen  met  rechtspersoonlijkheid  of  van 
verenigingen zonder winstoogmerk, zonder onderscheid of die rechtspersonen al 
dan niet een publiekrechtelijk karakter hebben.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser een bestuurder is van de "Intercom-

"La  responsabilité  pénale  des  mandataires  locaux",  in  Les  missions  du  Bourgmestre,  UVCM, 
bijgewerkt tot 1 januari 2005 door S. SMOOS; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, 
Kluwer, 2003, p. 676.
2 Zie Fr. ROGGEN, "L'incrimination nouvelle d'abus de biens sociaux en droit belge", Rev.dr.ULB, 
Bruylant, p. 136; E. ROGER FRANCE, "La répression des abus de biens sociaux: le nouvel article 492bis 
du Code pénal", J.T., 1996, p. 538, nr. 23.
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munale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charle-
roi", afgekort ICDI, en dat dit "een burgerlijke vennootschap is die de commerci-
ële  vorm van  een  coöperatieve  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid 
heeft aangenomen".

Het beslist bijgevolg wettig dat het voormelde artikel 492bis op eiser van toe-
passing is.

Tweede onderdeel:
Het bestreden arrest vermeldt dat "het persoonlijk belang waarmee de inver-

denkinggestelde moet gehandeld hebben niet uitsluitend tot doel moet hebben 
hem een persoonlijk materieel voordeel te bezorgen, zoals hij verkeerdelijk aan-
voert; dat het ook van een morele orde kan zijn, met name, bijvoorbeeld, de zorg 
voor electorale belangen [en] dat [eiser] meer bepaald schepen was van de stad 
Charleroi terwijl de hem tenlastegelegde strafbare feiten werden gepleegd".

Aldus beantwoordt het arrest de conclusie van eiser, waarmee hij betwistte uit 
persoonlijk oogmerk, in de zin van het voormelde artikel 492bis, te hebben ge-
handeld en omkleedt het zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt 
het deze naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest te oordelen dat de eiser in een conclusie heeft 

aangevoerd dat "alleen het persoonlijk materieel voordeel dat beklaagde uit fei-
ten van misbruik van vennootschapsgoederen haalt, de vervolgingen daarvoor 
zou kunnen rechtvaardigen en, in het kader van de voorlopige hechtenis, aldus 
zou kunnen omschreven worden", ofschoon die conclusie die beperking niet ver-
meldde.

Op grond van de redenen die in antwoord op het tweede onderdeel van het 
middel zijn opgegeven, beslist het arrest evenwel over het verweer van de eiser 
dat in het onderdeel is weergegeven, zoals het dit had moeten ook zonder de be-
weerde miskenning van de bewijskracht van zijn conclusie.

Aangezien het onderdeel zonder belang is, is het niet ontvankelijk.
Over het derde middel:
Het arrest oordeelt dat bij eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voor 

de feiten waarvoor tegen hem een bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd en 
die onder meer bestaan uit valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken.

De vordering van het openbaar ministerie somt die aanwijzingen op, en het ar-
rest neemt daarvan de redenen over.

Het stelt met name vast dat "bij de huiszoekingen stukken werden gevonden 
die men aan het opstellen was of die sinds kort waren opgesteld welke niet met 
de werkelijkheid lijken overeen te komen" en dat de manier van optreden, die in 
het arrest beschreven wordt, van Ch. B., financieel directeur van het ICDI, "twij-
fel doet rijzen over de betrouwbaarheid van de volledige boekhouding" van deze 
intercommunale.

Het toont eveneens aan dat de accountant die door de onderzoeksrechter is ge-
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vorderd, op de administratieve zetel te Couillet heeft vastgesteld "dat het bedrag 
in de kassa niet overeenkwam met het bedrag dat in de boekhouding was inge-
schreven, dat de laatste verrichtingen niet verleden waren en dat andere niet ver-
antwoord werden" en dat in het licht van het verslag van die deskundige, "de 
kosten van representatie, van de reizen, van de recepties en van de sponsoring 
voor de jaren 2004 en 2005 moeilijk te verantwoorden lijken ten aanzien van het 
maatschappelijk doel van de intercommunale [en] de kassa's van het ICDI lijken 
overigens niet op een correcte manier te zijn bijgehouden en lijken niet te klop-
pen met de boekhouding".

De vordering besluit dat het geheel van de elementen die zij aanwijst "transfers 
van geldbedragen lijken aan te tonen van het ICDI naar sportclubs of recreatieve 
verenigingen zonder wezenlijk verband met het  maatschappelijk doel  van het 
ICDI en sommige van die transfers lijken niet echt transparant".

Het arrest voegt daar weliswaar aan toe dat, "op zijn minst", uit de uitleg van 
S. M. blijkt dat de eiser, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereniging 
zonder winstoogmerk Procultura, met haar een vals arbeidscontract zou hebben 
afgesloten.

Uit die overweging volgt evenwel niet dat de appelrechters, in tegendeel tot 
wat het arrest uitdrukkelijk vaststelt, het geheel van de redenen van de vordering 
met betrekking tot de voormelde aanwijzingen, niet zouden overnemen.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest alleen de aanwijzing betreffende 
die voormelde laatste valsheid in geschriften in aanmerking neemt, met uitslui-
ting van deze betreffende de overige feiten van die telastlegging, inzonderheid de 
valsheden in de boekhouding, mist het feitelijke grondslag.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de noodzaak van de handha-
ving van de voorlopige hechtenis alleen beoordeelt in het licht van de feiten van 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken waarvoor eiser in verden-
king werd gesteld, ofschoon het arrest eveneens acht slaat op de feiten van mis-
bruik van maatschappelijke goederen en van verduistering door een ambtenaar 
die aanleiding hebben gegeven tot zijn inverdenkingstelling, mist het eveneens 
feitelijke grondslag.

Met de voormelde overwegingen beantwoordt het arrest, voor het overige, de 
conclusie van de eiser die het bestaan betwistte van ernstige aanwijzingen van 
schuld jegens hem voor die andere feiten. Het diende daarenboven niet te ant-
woorden op de argumenten die enkel tot staving van dit verweer zijn aangevoerd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Het middel verwijt het arrest dat het bij wijze van ernstige aanwijzingen van 

schuld betreffende de feiten van verduistering door een ambtenaar, in aanmer-
king neemt dat "diverse bedragen uit de kassa 'deviezen' van het ICDI zouden 
zijn weggenomen, zonder dat zij in een kasboek, dat overigens niet bestaat, wor-
den vermeld; dat één van de handgeschreven nota's die hierop betrekking hebben 
de vermelding bevat 'in afwachting Voorzitter' [en dat eiser] overigens aan de 
onderzoeksrechter heeft verklaard dat hij zich ertoe had verbonden om de litigi-



Nr. 347 - 21.6.06 HOF VAN CASSATIE 1451 

euze bedragen terug te betalen".
De onderzoeksgerechten beoordelen in feite het bestaan van ernstige aanwij-

zingen van schuld.
Het middel, dat alleen kritiek oefent op die feitelijke beoordeling door de ka-

mer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk.
Over het vijfde middel:
Het arrest oordeelt dat het voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk 

is om de voorlopige hechtenis van eiser te handhaven op grond dat er ernstige re-
denen zijn om te vrezen dat deze, zo hij in vrijheid werd gelaten, zou proberen 
om bewijzen te doen verdwijnen of zich met derden zou verstaan, met dien ver-
stande dat "alleen (dit) risico [werd] weerhouden".

Het arrest preciseert wat dat betreft dat "dit risico eveneens voortkomt uit de 
beslissingen [van de eiser] om dringend documenten die zich in de lokalen van 
het ICDI bevonden te laten weghalen; dat het, mocht het hier alleen maar om 
stukken gaan betreffende andere rechtspersonen, welke overigens in hun respec-
tieve zetels hadden moeten bewaard worden, moeilijk in te beelden valt dat een 
vrouwelijke bediende ermee belast wordt sommige ervan naar haar privé-woonst 
mee te nemen".

Met overname van de redenen van de vordering, verantwoordt het arrest even-
eens het risico op teloorgang van de bewijzen met de constatering van "de ver-
spreiding en [het] verplaatsen van talrijke documenten vlak voor de huiszoekin-
gen die door de onderzoeksmagistraat zijn bevolen", met de waarneming van "di-
verse maneuvers zoals het opstellen van processen-verbaal en contracten die mo-
gelijks geantedateerd zijn" en met het advies van de informaticadeskundige die 
door de onderzoeksrechter is aangesteld, volgens welke "servers werden gemani-
puleerd".

Steeds met overname van de redenen van de vordering, geeft het arrest aan dat 
"nog getuigen moeten worden gehoord, [dat] reeds verhoorde getuigen nog moe-
ten worden geconfronteerd [en dat] de quasi almacht [van eiser] en van zijn fi-
nancieel directeur [...], de druk, ook al is die slechts moreel, die ten aanzien van 
het personeel blijkt te zijn aangewend, de klaarblijkelijke poging om het stilzwij-
gen van het personeel te kopen, evenveel redenen zijn om te vrezen dat mochten 
zij in dit stadium van de rechtspleging in vrijheid worden gesteld, zij op het on-
derzoek zouden inwerken".

Aangezien de appelrechters alleen de risico's op verlies van bewijzen en het 
zich verstaan met derden in aanmerking hebben genomen, dienden zij niet te ant-
woorden op de conclusie van de eiser waarin hij het risico van recidive of het 
zich ontrekken aan de werking van het gerecht betwistte, aangezien die conclusie 
door hun beslissing irrelevant is geworden.

Door de voormelde overwegingen beantwoordt het arrest voor het overige de 
conclusie van de eiser waarnaar het middel verwijst, omkleedt het zijn beslissing 
regelmatig met redenen en verantwoordt het die naar recht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
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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 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 348

2° KAMER - 21 juni 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING 
GEWEZEN BUITEN DE BIJ DE WET VOORGESCHREVEN TERMIJN - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING GEWEZEN BUITEN DE BIJ DE WET VOORGESCHREVEN 
TERMIJN - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - BESLISSING - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING

1º en 2º Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een  
bevel tot aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de  
bij de wet bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige  
hechtenis  had  beslist1.  (Artt.  16,  §1,  22,  eerste  en  tweede  lid,  23,  30,  en  31,  Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0876.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel 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.

1 Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat de appelrechters, op grond van de redenen van de 
beschikking van de raadkamer van 26 mei 2006, die door het bestreden arrest zijn overgenomen, 
hadden kunnen beslissen dat het een verschrijving betrof die zij konden verbeteren.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel.
Eiser voert aan dat de voorlopige hechtenis, gegrond op het bevel tot aanhou-

ding van 18 januari 2006, niet werd gehandhaafd binnen de termijn die bij artikel 
22 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald.

Tegen eiser werd, op 18 januari 2006 door de onderzoeksrechter te Brussel, 
Isabelle Panou, een bevel tot aanhouding uitgevaardigd, wegens "diefstallen door 
middel van geweld, gepleegd in bende, en met behulp van wapens", in het kader 
van  het  dossier  met  het  nummer  236/05  van  haar  kabinet  en  notitienummer 
BR11.LP.10692/04 van het parket.

Bij beschikking van 29 maart 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, met toepassing van artikel 22, eerste lid, van de Wet 
van 20 juli 1990, die voorlopige hechtenis gehandhaafd.

Bij beschikking van 28 april 2006 heeft hetzelfde rechtscollege zich uitgespro-
ken "over het bevel tot aanhouding dat op 2 juni 2005 is uitgevaardigd" wegens 
"bendevorming, verboden wapendracht, poging tot diefstal door middel van ge-
weld, gepleegd in bende, met behulp van wapens, waarbij gebruik gemaakt werd 
van een voertuig om de vlucht te verzekeren", in het kader van het dossier met de 
nummers BR 10.F1.103252/05 [notitienummer van het parket] en 28/05 van on-
derzoeksrechter Panou, en heeft de handhaving van de voorlopige hechtenis be-
volen.

De beroepen beschikking van 26 mei 2006, die door dit rechtscollege is gewe-
zen, doet uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis die steunt op 
het bevel tot aanhouding dat op 18 januari 2006 in het kader van dossier nummer 
236/05 van de voormelde onderzoeksrechter is uitgevaardigd, met de vermelding 
"dat de raadkamer wel degelijk op 28 april 2006 in dit dossier uitspraak heeft ge-
daan; dat de vergissing in de beschikking louter schrijffouten zijn; dat dient on-
derstreept te worden dat de beschikking preciseert dat 'de raadkamer zich nog 
niet over de telastlegging heeft uitgesproken', dat aldus geen verwarring mogelijk 
is met een andere zaak die het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een regeling 
van de rechtspleging; dat tijdens de terechtzitting van 28 april 2006, de onder-
zoeksmagistraat wel degelijk in het juiste dossier verslag heeft uitgebracht en dat 
het openbaar ministerie in het juiste dossier heeft gevorderd; dat de verdediging 
en de inverdenkinggestelde wel degelijk in het juiste dossier hun mening hebben 
doen kennen [...]; dat de hechtenis van de inverdenkinggestelde wel degelijk op 
28 april 2006 binnen de wettelijke termijn werd verlengd".

Nadat het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het hoger beroep van de ei-
ser tegen die beschikking, eraan heeft herinnerd dat eiser "ten onrechte aanvoert 
dat er grond is om het verval van het [voormelde] bevel tot aanhouding en het 
ontbreken van een grond voor zijn hechtenis vast te stellen", vermeldt het dat 
"het hof [van beroep] de uitgebreide redengeving van de beroepen beschikking 
overneemt [...] die het als overgenomen beschouwt", dat "aangezien het om een 
eenvoudige  schrijffout  gaat,  de  onderzoeksgerechten  bijgevolg  volkomen  be-
voegd zijn om die recht te zetten" en "dat er bijgevolg grond is om in de beschik-
king [van 28 april 2006] te lezen dat het gaat over dossier nr. 236/05 en over het 
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bevel tot aanhouding dat op 18 januari 2006 is uitgevaardigd".
Aangezien de telastlegging op grond waarvan de raadkamer op 28 april 2006 

uitspraak heeft gedaan geen verband houdt met de telastlegging waarop het bevel 
tot aanhouding op grond waarvan die kamer zich diende uit te spreken, steunt, 
beslissen de appelrechters niet naar recht dat het slechts een "eenvoudige schrijf-
fout" betrof en dat de voorlopige hechtenis die op dit bevel  steunt binnen de 
voorgeschreven termijn werd gehandhaafd.

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 ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. B. Lemal, Brussel.

Nr. 349

1° KAMER - 22 juni 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - STRAFGERECHT - VORDERING VAN 
EEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

De mogelijkheid voor een partij om de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen 
wanneer deze gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij  
in beraad heeft genomen, is ook toepasselijk op de strafgerechten1.  (Artt. 2, 648, 4° en 
652, Ger.W.)

(D. T. AXA ROYALE BELGE nv)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis:
1. De feiten en de procedurevoorgaanden
Verzoeker was op 26 oktober 1997 slachtoffer van een verkeersongeval met zware 

lichamelijke letsels dat ook de dood van een passagierster veroorzaakte.
De dader van het ongeval werd bij vonnis van de derde kamer van de politierechtbank 

te Brugge van 16 september 1998 op strafrechtelijk gebied veroordeeld. Op burgerlijk 
gebied,  werd een voorschot  van 500.000 frank aan verzoeker  toegekend en werd een 
deskundige aangesteld.

De  achttiende  correctionele  kamer  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Brugge 

1 Zie de concl. O.M. Hoewel deze conclusie strekte tot de toepassing van art. 648, 4° e.v. Ger.W. in  
strafzaken  op  procedures  die  uitsluitend  burgerlijke  belangen  betreffen,  breidt  het  Hof  de 
toepasselijkheid van deze wetsbepalingen uit tot alle procedures voor de strafgerechten.
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bevestigde  op  23  december  1998  grotendeels  dit  vonnis  wat  de  straffen  betreft  en 
verleende een bijkomend voorschot aan verzoeker. De zaak werd terug naar de eerste 
rechter verwezen voor de verdere behandeling van de burgerlijke belangen.

Ze werd aanhangig gemaakt door dagvaarding van verzoeker “in afhandeling van de 
burgerlijke belangen” bij de negende kamer van de politierechtbank te Brugge, zetelend in 
strafzaken.

Bij vonnis van 27 november 2002 van de politierechtbank werden vergoedingen aan 
verzoeker toegekend en werd het dossier voor verdere behandeling van voorbehouden 
bedragen naar een latere datum uitgesteld.

Bij verklaring op 9 december 2002 bij de griffie van de politierechtbank werd hoger 
beroep  ingesteld  tegen  dit  vonnis  door  de  rechtstreeks  gedaagde  partij  en  door  haar 
verzekeraar, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij.

Bij  dagvaarding van  de  Procureur  des  Konings  werd  de  zaak op 14 februari  2003 
ingeleid voor de dertiende kamer van de correctionele rechtbank te Brugge. Ze werd voor 
pleidooi op 1 oktober 2004 vastgesteld en werd op deze datum in beraad genomen. De 
uitspraak was initieel voor 5 november 2004 voorzien.

De uitspraak werd daarna meermaals uitgesteld, de laatste keer tot 12 mei 2006. De 
processen-verbaal van de zittingen vermelden geen reden voor de uitstellen.

Op 27 april 2006 legde verzoeker zijn verzoek tot onttrekking neer.
2. Strafrechtelijk karakter van de procedure voor de rechtbank aan dewelke onttrekking 

van de zaak wordt verzocht
Uit de samenvatting van de procedure blijkt dat enkel burgerlijke belangen blijven te 

berechten en dat het gerecht dat erover uitspraak moet doen een strafrechtelijke rechtbank 
is.

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof wordt de rechtspleging door de aard van het 
gerecht bepaald en niet door de aard van de belangen die in betwisting zijn2. “Deze stel-
ling wordt door (U) consequent doorgetrokken, ook wanneer al een beslissing gevallen is 
omtrent de strafrechtelijke aspecten en dus alleen nog de burgerlijke rechtsvordering over-
blijft: de bevoegde rechter is nog steeds de strafrechter en de te volgen procedureregels 
zijn bijgevolg deze van het strafprocesrecht,” zoals advocaat-generaal P. Duinslaeger dit 
in zijn conclusie voor uw arrest van 8 februari 2000 onderstreepte3.

De regels van het strafproces werden in de onderhavige zaak nageleefd: Dit blijkt onder 
meer uit  het  feit  dat  het hoger  beroep volgens de pleegvormen van het  Wetboek van 
Strafvordering werd ingesteld en dat artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering in de 
processen-verbaal  van  de  rechtszittingen  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  werd 
vermeld.

3. Ontvankelijkheid van het verzoek
Verzoeker roept het verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten in als 

reden voor zijn verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter.
Deze reden wordt in artikel 648 Ger. W. vermeld dat luidt: 
“Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter kan worden ingesteld:

 1° op grond van bloed- of aanverwantschap;
 2° wegens wettige verdenking;

2 Cass. 6 jan. 1941, Pas., 1941, I, p. 5, met noot Procureur-generaal R. HAYOIT DE TERMICOURT, 28 okt. 
1957, A.C., 1958, p. 101, 11 feb. 1986, A.R. 9697, nr. 376, 15 okt. 1986, A.R. 5141, nr. 88.
3 Conclusies advocaat-generaal P. DUINSLAEGER onder Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 100, 
A.C., 2000, p. 346.
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 3° uit oorzaak van openbare veiligheid;
 4° wanneer de rechter (gedurende meer dan zes maanden) verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad heeft genomen.”

Het  Wetboek  van  Strafvordering  kent  de  procedure  van  verwijzing  van  de  ene 
rechtbank naar een andere, die door artikel 542 e. v. wordt geregeld en die enkel op grond 
van openbare veiligheid of van wettige verdenking ingeleid kan worden.

Ondanks het verschil in de benaming beogen de twee procedures een zelfde doel. Dit 
wordt duidelijk door de geschiedenis van hun ontstaan en ontwikkeling aangetoond.

Voor het Gerechtelijk Wetboek bevatte het wetboek van burgerlijke rechtspleging enkel 
bepalingen betreffende de bloed- en aanverwantschap. De rechtspraak paste nochtans de 
regels van artikel 542 tot 552 Sv. op de burgerlijke procedure toe, zodat de verzending 
ook mogelijk was op grond van openbare veiligheid en wettige verdenking.

De  koninklijke  commissaris  achtte  het  wenselijk  dat  een  volledige  tekst  voor  alle 
burgerlijke aangelegenheden zou worden opgesteld. Hij stelde ook een nieuwe oorzaak 
van onttrekking voor, ten aanzien van de rechter “die gedurende meer dan zes maanden 
naliet uitspraak te doen over zaken die in staat van wijzen zijn en wier beurt het is.”

Oorspronkelijk werd het recht om de onttrekking te vragen wegens het uitblijven van 
de uitspraak alleen aan de partijen toevertrouwd. De koninklijke Commissaris beschouw-
de dat de onttrekking enkel verantwoord was, indien de rechten van een partij in het ge-
drang kwamen Het behoorde bijgevolg aan de partijen zelf het initiatief te nemen zulke 
maatregel te vorderen4. Dit standpunt werd door de commissies van de Senaat niet bijge-
treden. Het recht om de onttrekking te vorderen werd alleen aan de procureur-generaal bij 
het hof van beroep toegekend. De bedoeling, volgens het verslag, was te voorkomen dat 
een partij zou aarzelen om deze maatregel te vragen uit vrees de geviseerde rechter te ont-
stemmen5.

De  voorkeur  werd  toen  aan  de  term  “onttrekking”  gegeven  in  de  plaats  van 
“verzending” om de aard van de maatregel en het verschil ervan met de regeling van 
betwistingen over de bevoegdheid duidelijk te doen blijken.

De invloed van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de bevoegdheid en 
de rechtspleging op de zaak die onder de strafrechtelijke rechtbanken ressorteren werd 
door procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt onderzocht in zijn openingsrede van 1 
september 1966. Hij verwees naar artikel 2 Ger. W. volgens welke “De in dit wetboek ge-
stelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze gere-
geld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen…” Ce qui, legde hij uit, 
signifie que, pour qu’une règle énoncée par le Code judiciaire ne soit pas applicable à  
une  procédure  déterminée,  il  faut  qu’elle  soit  contredite  ou  que  la  procédure  soit  
différemment  organisée  soit  par  une  disposition  légale  antérieure,  non  expressément  
abrogée, soit par une disposition légale postérieure.6 Als voorbeeld vermeldde hij de vor-
dering tot verwijzing wegens wettige verdenking of openbare veiligheid, die in strafzaken 
niet door artikel 650 e. v. Ger. W. worden geregeld, maar door de niet opgeheven artike-
len 542 tot 552 Sv. Deze stelling werd echter genuanceerd, wat de onttrekking aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten betreft, be-
doeld in artikel 648, 4°, Ger. W. Hij oordeelde inderdaad dat:
«Cette cause particulière de dessaisissement du juge est applicable aussi au juge saisi  

4 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, p. 262.
5 Parl. St., Verslag nr. 170 van 9 maart 1965, namens de commissies voor de Justitie en voor de Te-
werkstelling,  Arbeid  en  Sociale  Voorzorg,  uitgebracht  door  de  heer  DE BAECK,  Senaat,  gewone 
zittijden 1963-1964 en 1964-1965, p. 110.
6 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Considérations sur le projet de Code judiciaire”, Openingsrede, 1966, p. 
6.



Nr. 349 - 22.6.06 HOF VAN CASSATIE 1457 

d’une cause répressive. En effet, elle n’est ni en opposition avec une disposition du Code  
d’instruction criminelle  ni  incompatible  avec  la  nature  de l’action exercée  devant  la  
juridiction répressive.7»

Acht jaar later bestudeerde procureur-generaal M. Delange parallel de onttrekking van 
de zaak aan de rechter en de verwijzing van de ene rechtbank naar een andere in zijn 
openingsrede van 2 september 1974.

Hij steunde op artikel 2 Ger. W. om de toepassing van de bepalingen van dit wetboek in 
strafzaken uit te sluiten “in zover de gronden tot en de rechtspleging voor de verwijzing 
geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  bepalingen  van  het  Wetboek  van 
strafvordering.”8 Op een meer restrictieve wijze dan zijn voorganger meende hij dat “De 
onttrekking van een zaak door het Hof van cassatie aan een rechter die gedurende meer 
dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen een door 
het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde nieuwigheid is en slechts geldt voor burgerlijke za-
ken”.9

Deze stelling werd door Uw Hof zeer  duidelijk bevestigd bij  Uw arrest  van 4 mei 
197610 waar u besliste dat, uit het samenlezen van artikel 652 Ger. W. met artikel 2 en 542 
Sv. volgt “dat de door eiser op grond van artikel 652 Ger. W. bedoelde onttrekking van de 
zaak uitsluitend door de procureur-generaal bij het hof van beroep en enkel in civielrech-
telijke procedures kan worden gevorderd.”

Na dit arrest wordt door de rechtsleer aangenomen dat de onttrekking aan de rechter 
overeenkomstig artikel 542 Sv. alleen gevorderd kan worden om reden van openbare vei-
ligheid en op grond van wettige verdenking11.

De toepassing van deze rechtspraak, samen met het principe dat de aard van het gerecht 
de aard van de te volgen procedure bepaalt, zou Uw Hof ertoe moeten leiden het huidige 
verzoek niet ontvankelijk te verklaren.12

De evolutie van de procedureregelen in de wetgeving en de rechtspraak gedurende de 
laatste  jaren verplicht  echter  vast  te  stellen dat  het  traditionele  onderscheid tussen de 
strafrechtelijke en de burgerlijke rechtspleging geleidelijk vervaagt. De versnelling van de 
procedures, de bescherming van de belangen van de slachtoffers of van de rechten van de 
verdediging, of een betere toegang tot het gerecht zijn redenen die vaak in aanmerking 
komen om de wijzigingen te verantwoorden.

De wet van 11 juli 1994 heeft een artikel 601bis in het Gerechtelijk Wetboek ingeleid13 
dat de politierechtbank bevoegd maakt voor alle vorderingen tot vergoeding van de scha-
de ontstaan uit een verkeersongeval. De regelen van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing op deze procedures, o.m. wat de vormen en termijnen van het hoger beroep be-
treft14.

De wet van 13 april 2005 heeft artikel 4 van het voorafgaande titel van het Wetboek 

7 R. HAYOIT DE TERMICOURT, o. c., p. 44, noot 122.
8 M. DELANGE, Openingsrede, 1974 (Vertaling), p. 6
9 M. DELANGE, o.c., p. 9.
10 Cass. 4 mei 1976, A.C., 1976, 988.
11 X.  DE RIEMAECKER en  G.  LONDERS,  “Deontologie  en  tucht”  in  Statuut  en  deontologie  van  de 
magistraat,  Die Keure, 2000, 357; E.  BREWAEYS en N. CLIJMANS,  “Onttrekking zaak aan rechter – 
Vereenvoudigde procedure”, NjW 2006, 150.
12 Het feit dat het verzoek, ondanks de bepalingen van artikel 545, lid 1, Sv., niet bij de tweede 
kamer  van  het  Hof  aanhangig  werd  gemaakt  heeft  geen  invloed  op  de  regelmatigheid  van  de 
procedure, gelet op de macht die wordt door artikel 133 Ger. W. aan de Eerste Voorzitter verleend 
om voor de verdeling van de zaken tussen de kamers te zorgen.
13 Wet  van  11  juli  1994  betreffende  de  politierechtbanken  en  houdende  een  aantal  bepalingen 
betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, art. 36.
14 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de editie 2003, nr. 2245, p. 966.
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van Strafvordering gewijzigd15 door regelen betreffende de instaatstelling van de zaak in 
te voegen die uit het burgerlijk recht worden overgenomen, in vorderingen die voor de 
strafrechter aanhangig worden gemaakt, wanneer uitspraak is gedaan over de strafvorde-
ring. De verplichte aanwezigheid van het openbaar ministerie op de terechtzitting waar 
deze zaken werden behandeld, werd tevens afgeschaft.

Deze twee wetten tonen een neiging aan om meer en meer de procedureregels los te 
koppelen van de aard van het gerecht dat de zaak behandelt en om de voorkeur te geven 
aan de regelen van burgerlijk recht wanneer het geschil burgerlijke belangen betreft.

Inzake de procedure van onttrekking aan de rechter die bedoeld is in artikel 648, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, heeft de wet van 6 december 2005 een einde gesteld aan 
het monopolie van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep door aan de partijen de 
mogelijkheid te bieden om het Hof van Cassatie te adiëren met een verzoek tot onttrek-
king van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak, 
die hij in beraad heeft genomen, te berechten16. Een vereenvoudigde procedure werd voor-
zien voor dit geval. De toelichting van het wetsvoorstel dat tot de wet heeft geleid, duidt 
aan dat de bedoeling was tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de partijen die hun 
zaak behandeld willen zien, in de gevallen waar de procureurs-generaal geen gebruik ma-
ken van hun mogelijkheid om een vordering tot onttrekking in te stellen. De wil van de 
wetgever om de behandeling van de zaken te versnellen is ook aanwezig in deze wet en 
gaat samen met de bedoeling aan de partijen, die in een burgerlijk geschil zijn betrokken, 
een bredere autonomie in de verdediging van hun rechten toe te kennen.

Tenslotte heeft  de rechtspraak van Uw Hof inzake het deskundigenonderzoek in de 
strafzaken geëvolueerd in een zin die strekt tot  een afwijking van de regelen van het 
Wetboek van Strafvordering wanneer alleen burgerlijke belangen in het geding blijven.

Uw arrest van 8 februari 200017 maakte een verschil tussen enerzijds het deskundigen-
onderzoek bevolen door het vonnisgerecht dat strekt tot de beoordeling van de strafvorde-
ring zelf, waar het aan de rechter staat de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend 
met het recht van de verdediging en de vereisten van de strafvordering, en anderzijds, het 
deskundigenonderzoek dat uitsluitend burgerlijke belangen betreft, waar de artikelen 973 
en 978 Ger. W. moeten worden toegepast.

In zijn conclusie maakte advocaat-generaal P. Duinslaeger een verschil tussen de vraag 
betreffende het “algemeen” toepasselijke procesrecht op strafgerechten die burgerlijke be-
langen behandelen en de vraag omtrent “de procedureregels die toegepast dienen te wor-
den wanneer dit “algemeen” toepasselijke procesrecht, in casu het strafprocesrecht, stil-
zwijgend blijft of leemtes vertoont.”18

Artikel 2 Ger. W. stelt als principe dat de regels van dit wetboek van toepassing zijn op 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet  uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenig-
baar is met de toepassing van dit wetboek. “De toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wet-
boek als “aanvulling” op het strafprocesrecht is dus,” besloot P. Duinslaeger, “aan een 
dubbele voorwaarde onderworpen: de strafrechtspleging moet een leemte vertonen en de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek waardoor men deze leemte wenst aan te vullen 

15 Wet van 13 april  2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken, art 2.
16 Wet van 6 dec. 2005 tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk 
Wetboek, met het  oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten, art. 3.
17 Zie hierboven nota 3.
18 P. DUINSLAEGER, ibid.
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moeten gesteund zijn op beginselen die met het strafprocesrecht verenigbaar zijn”19

Uw Hof stelde vast dat geen enkele bepaling van het Wetboek van Strafvordering de 
wijze regelt waarop het deskundigenonderzoek in strafzaken moet geschieden. De vraag 
omtrent de tweede voorwaarde wordt niet expliciet beantwoord, maar vloeit voort uit het 
feit dat enkel burgerlijke belangen nog dienden berecht te worden.

Zulke redenering kan ook door Uw Hof in de onderhavige zaak worden gevolgd, waar 
de in geschil blijvende belangen geen invloed meer op de openbare vordering kunnen 
hebben. Er kan vastgesteld te worden dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvorde-
ring geen grond bevatten voor de verwijzing naar een andere rechtbank wegens verzuim 
van meer dan zes maanden om de zaak te berechten. De toepassing van artikel 648, 4°, 
Ger. W. kan moeilijk onverenigbaar worden verklaard met de principes van de strafvorde-
ring in geschillen van burgerlijke aard. Het weze mij toegelaten hier naar het hierboven 
vermelde oordeel van procureur-generaal Hayoit de Termicourt te verwijzen20.

De ontvankelijkheid van het verzoek moet in een nieuwe juridische context beoordeeld 
worden,  die  aanzienlijk verschilt  van degene waarin  Uw arrest  van 4 mei 1976 werd 
geveld, in een zaak waar de door verzoeker bedoelde beslissing de openbare vordering 
raakte.

Deze context zou, meen ik, Uw Hof ertoe moeten brengen te oordelen dat artikel 648, 
4°, Ger. W. toepasselijk is op procedures die uitsluitend burgerlijke belangen betreffen en 
die  door  strafgerechten  worden  behandeld,  nadat  definitief  op  de  openbare  vordering 
uitspraak werd gedaan.

Gelet  op  de  wetten  van  11  juli  1994  en  van  6  december  2005,  zou  de  vroegere 
interpretatie  van  dit  artikel  een  discriminatie  kunnen  tot  stand  brengen  tussen  de 
rechtshorigen in verkeerszaken die zich burgerlijke partij stellen in het kader van artikel 4 
Sv. aan wie het recht zou ontzegd worden een verzoek op grond van art. 648, 4 ° in te 
stellen en degene die hun vordering in het kader van artikel 601bis Ger. W inleiden voor 
wie  deze  mogelijkheid  wel  degelijk  open  zou  zijn.  Het  mogelijke  bestaan  van  deze 
discriminatie zou aanleiding moeten geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof.

4. Beoordeling van de grond tot onttrekking
Op het ogenblik van de neerlegging van het verzoek was de zaak in beraad sinds meer 

dan 18 maanden.
Ik verwijs hier naar  de  verklaringen van de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg te Brugge en van de voorzitter van de dertiende kamer van deze rechtbank in hun 
memories van 3 en 4 mei 2006 waaruit blijkt dat geen rechtvaardiging te geven is voor de 
laattijdigheid van de uitspraak.

Het verzoek lijkt gegrond.
5. Conclusie
Ik concludeer tot de onttrekking en tot de verwijzing naar een andere rechtbank of naar 

dezelfde rechtbank anders samengesteld.

ARREST

(A.R. C.06.0221.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 27 april 2006 een verzoek neergelegd tot onttrekking 

19 P. DUINSLAEGER, o.c., p. 347.
20 Zie hierboven nota 7.
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van de zaak nr. BG (...) aan de dertiende correctionele kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, wegens verzuim van meer dan zes maanden om de 
zaak te berechten.

Op 4 mei 2006 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen ont-
vangen van Hendrik Danneels, voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge en van Marc Desloover, voorzitter van de dertiende correctionele kamer 
van deze rechtbank.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 648, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter 
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen. 

2. Het Wetboek van Strafvordering voorziet niet in de mogelijkheid voor de 
partijen om, zoals bepaald in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak 
aan de rechter te onttrekken wanneer deze gedurende meer dan zes maanden ver-
zuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen.

3. Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de in dit wetboek ge-
stelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze 
geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek.

4. Hieruit volgt dat de artikelen 648, 4°, en 652 van het Gerechtelijk Wetboek 
ook toepasselijk zijn op de strafgerechten.

5. Het verzoekschrift is gebaseerd op de volgende omstandigheden:
- op 9 december 2002 werd hoger beroep ingesteld tegen het vonnis op 27 no-

vember 2002 gewezen door de Politierechtbank te Brugge, dat uitspraak gedaan 
heeft op de burgerlijke belangen;

- op de zitting van 1 oktober 2004 werd de zaak door de dertiende kamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge in beraad genomen;

- de uitspraak werd meermaals uitgesteld, de laatste maal tot 12 mei 2006;
- op 20 maart 2006 heeft de advocaat van de verzoeker bij de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg aangedrongen om een uitspraak te verkrijgen;
- op deze vraag werd op 24 maart 2006 geantwoord: "Onmiddellijk doe ik het 

nodige om de betreffende magistraat aan te manen om vonnis te verlenen".
6. Uit die omstandigheden blijkt dat de dertiende correctionele kamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge reeds meer dan zes maanden verzuimd 
heeft de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen.

7. De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge verklaart dat 
er geen rechtvaardiging is te geven voor de laattijdigheid waarmede het dossier 
is behandeld. De voorzitter van de dertiende correctionele kamer van deze recht-
bank sluit zich bij die verklaring aan, in de mate het verzoek ontvankelijk is.
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8. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen ver-
antwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.

9. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer BG (...), ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge, aan de dertiende correctionele kamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brugge.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-
mengesteld.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van nul euro.

22 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht– Advocaten: 
mrs. W. Van der Gucht, Gent, N. Cools, Brugge en B. Van Damme, Brugge.

Nr. 350

1° KAMER - 23 juni 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - VASTSTELLING 
DOOR RECHTER - GRENS - DADING TUSSEN DE UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - 
WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - GRENS - 
AARD

1º Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading 
aan te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van het Burgerlijk  
Wetboek  aan  de  echtgenoot  die  de  echtscheiding  verkregen  heeft  toekent  uit  de 
goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot. (Art. 301, B.W.)

2º De bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde grens vormt geen regel  
van openbare orde. (Art. 301, §4, B.W.)

(M. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 mei 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
...
Tweede middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 301, §4, 1131, 1134, 1135, 2044, 2048, 2049 en 2052 van het 

Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van de beroepen beslissing verklaart het bestreden vonnis het 

hoofdberoep van de eiser niet gegrond en wijst het af. Daarentegen neemt dat 
vonnis  het  incidenteel  hoger  beroep van de  verweerster  aan,  doet  erover  uit-
spraak, vernietigt de beroepen beslissing en verklaart de oorspronkelijke vorde-
ring van de eiser niet ontvankelijk of althans niet gegrond, wijst ze af en veroor-
deelt de eiser in de kosten van beide instanties op de volgende gronden:

"geen enkele wetsbepaling verbiedt dat uit de echt gescheiden echtgenoten een 
dading aangaan over de onderhoudsuitkering die de rechtbank op grond van arti-
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek aan één van de echtgenoten heeft toegekend; 
een dergelijke dading is definitief en kan achteraf niet worden gewijzigd zelfs 
niet indien de toestand van de partijen ingrijpend wordt gewijzigd door omstan-
digheden onafhankelijk van hun wil en zelfs als het bedrag van de uitkering op 
het ogenblik van de dading of achteraf hoger is dan een derde van de inkomsten 
van de tot uitkering gehouden echtgenoot (...);  bovendien wist (de eiser) heel 
goed vooraf dat hij met pensioen zou gaan en dat ten gevolge hiervan zijn in-
komsten zouden dalen. Indien hij dat had gewenst had hij de in artikel 301, §4, 
van het Burgerlijk Wetboek vermelde bepaling dat de uitkering hoe dan ook niet 
hoger mag zijn dan een derde van zijn inkomsten, in de dading kunnen doen op-
nemen".

Grieven
Artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek, dat de eiser uitdrukkelijk aan-

voerde tot staving van zijn vordering tot opheffing of herziening van de aan de 
verweerster toegekende onderhoudsuitkering, bepaalt dat "het bedrag van de uit-
kering" (die wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen 
heeft) "in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot 
uitkering gehouden echtgenoot".

Hoewel artikel 301, §§1 en 3, van het Burgerlijk Wetboek nergens verbiedt dat 
de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading kunnen aangaan over de uitke-
ring die de rechtbank krachtens die bepalingen aan de echtgenoot die de echt-
scheiding verkregen heeft toekent uit de goederen van de andere echtgenoot, zijn 
dadingen uitgesloten die tot doel of tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan 
aan de absolute grens die is vastgesteld in artikel 301, §4, van dat wetboek. Aan-
gezien dit artikel het welomschreven en volstrekte verbod bevat dat de onder-
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houdsuitkering die wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding ver-
kregen heeft, hoger zou zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering 
gehouden echtgenoot, is het een regel van openbare orde waarvan noch de rech-
ter noch de partijen mogen afwijken.

Terwijl de echtgenoten zich immers niet strikt dienen te houden aan hun eigen 
toestand en aan de mogelijke wijzigingen ervan, mogen zij daarentegen niet af-
wijken van de regel van artikel 301, §4, die uitdrukkelijk bepaalt dat de aan de 
"onschuldige" echtgenoot verschuldigde uitkering nooit hoger mag zijn dan een 
derde van de inkomsten van de "schuldige" echtgenoot.

Uit de door de wet gebruikte uitdrukking dat de uitkering "in geen geval" ho-
ger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echt-
genoot volgt dat zij dat maximum niet mag overschrijden ondanks elke daarmee 
strijdige overeenkomst of beslissing.

Daaruit volgt dat de bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde 
regel een maximumgrens invoert die van openbare orde is en waarvan noch door 
de rechter noch door de partijen bij overeenkomst mag worden afgeweken. Het 
staat immers vast dat de wetgever met de invoering van dat absolute maximum 
voor de onderhoudsuitkering na echtscheiding heeft willen voorkomen dat de tot 
uitkering  gehouden echtgenoot  zelf  behoeftig  wordt  en  ten  laste  valt  van  de 
openbare liefdadigheid, te meer daar de wet zelf bepaalt dat wat betreft de onder-
houdsverplichtingen de grenzen die gewoonlijk zijn gesteld aan de mate waarin 
inkomsten voor beslag vatbaar zijn, niet van toepassing zijn.

In strijd met wat het bestreden vonnis beslist, dat voor het overige om die eni-
ge reden weigert na te gaan of de eiser met zijn inkomsten na 1 juni 2000 nog in 
staat was om de aan de verweerster toegekende onderhoudsuitkering te betalen 
binnen de bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde grenzen, en 
weigert te antwoorden op de conclusie van de eiser (schending van artikel 149 
van de Grondwet) dat de tussen de partijen aangegane dading die, volgens het 
bestreden vonnis, de eiser verhinderde de opheffing van de onderhoudsuitkering 
na echtscheiding of in ieder geval de verlaging ervan te eisen, in strijd was met 
de bepalingen van openbare orde van artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wet-
boek en als zodanig voor de eiser geen beletsel kon zijn om de opheffing of de 
herziening van de onderhoudsuitkering te vorderen; door het tegenovergestelde 
te beslissen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 6, 301, §4, 1131, 1134, 
1135, 2044, 2048, 2049 en 2052 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel:
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een 

dading aan te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft 
toekent uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot.

In zoverre het middel berust op de verklaring dat de in artikel 301, §4, van dat 
wetboek vastgestelde grens een regel van openbare orde is, faalt het naar recht.

Voor het overige waren de appelrechters niet meer gehouden te antwoorden op 
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de in het middel aangegeven conclusie die ten gevolge van hun beslissing niet 
meer ter zake dienend was.

Wat dat betreft kan het middel niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 351

1° KAMER - 23 juni 2006

OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - DUURCONTRACT - GEVOLGEN - 
DATUM - UITZONDERING

De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huurovereenkomst,  
werkt in de regel, wat de gevolgen betreft, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge  de  overeenkomst  na  die  vordering  is  uitgevoerd,  niet  kan  worden 
teruggegeven1. (Artt. 1184 en 1741, B.W.)

(BRASSERIE DU GRAND ENCLOS bvba T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0215.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Dinant.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De rechtbank ontbindt de tussen de partijen bestaande huurovereenkomst in 

het nadeel van de eiseres op de volgende gronden:

1 Cass. 10 april 1997, A.R. C.95.0468.F, nr. 179.
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"uit die gegevens blijkt dat [de eiseres] zich alleen kan beroepen op schuldver-
gelijking tot beloop van het hierboven genoemde bedrag van 349.530 frank daar 
zij dat bedrag wel degelijk heeft betaald ten voordele van haar onderhuurders, 
terwijl de tussen de partijen op 26 april 1989 gewezen beslissing [de verweer-
ders] veroordeelt om haar tegen die uitgave te vrijwaren; dat geen rekening dient 
te worden gehouden met de beslissing waarbij de [verweerders] worden veroor-
deeld om haar te vrijwaren tegen de betaling van een bedrag van 538.738 frank 
daar [de eiseres] niet aantoont dat bedrag ten voordele van haar onderhuurders te 
hebben betaald en evenmin de werken die de tegenwaarde ervan vormen te heb-
ben uitgevoerd; 

[...] uit de toelichting van de partijen blijkt dat [de eiseres] elke betaling van de 
huur heeft stopgezet vanaf juni 1990; [de eiseres] verantwoordt die houding door 
het feit  dat de [verweerders] haar schuldvordering niet hebben voldaan, ener-
zijds, en door de staat van het pand dat een passende exploitatie uitsloot, ander-
zijds;

de [verweerders] ramen de achterstallige huur van juni 1990 tot en met januari 
2000 op een bedrag van 3.814.044 frank (op een maandelijkse basis van 35.027 
frank), maar, blijkens de slotsom van hun appelconclusie, vorderen zij thans dat 
de eiseres uit dien hoofde enkel zou worden veroordeeld tot de betaling van de 
helft van die achterstallige huur, namelijk 1.907.022 frank;

hoewel de omstandigheid dat [de eiseres] een bedrag van 349.530 frank aan 
haar  onderhuurders  heeft  betaald en dat  genoemd bedrag niet  is  terugbetaald 
door de eigenaars, verhuurders, ofschoon ze veroordeeld waren om haar tegen 
die betaling te vrijwaren, voor haar een reden kon zijn om de betaling van haar 
huur  op  te  schorten  wegens  de  schuldvergelijking  gedurende  9,98  maanden 
(349.530 frank/35.027 frank), kon de bovengenoemde schuldvordering van [de 
eiseres] voor haar geen reden zijn om de na die periode verschuldigde huur niet 
te betalen; gelet hierop is de niet-betaling van de huur gedurende meer dan 10 
jaar totaal verkeerd; 

de staat van het pand is voor haar al evenmin een reden tot ongenoegen sedert 
de werken aan het dak in mei-juni 1992 op aansporing van de eigenaars, ver-
huurders, zijn uitgevoerd; voordien was de genotderving die voor de onderhuur-
ders voortvloeide uit de niet-uitvoering van die werken, door de vrederechter van 
het kanton Gedinne in zijn beslissing van 26 april 1989 geraamd op 3.000 frank 
per maand; [de eiseres] bewijst niet dat ze meer genot heeft gederfd dan haar on-
derhuurders of dat ze anderszins schade heeft geleden; die wel erg kleine genot-
derving gaf [de eiseres] evenmin het recht om elke betaling van de huur op te 
schorten nadat haar schuldvordering van 349.530 frank door schuldvergelijking 
was betaald; ten hoogste kon een zeer gedeeltelijke opschorting van de betaling 
van de huur verantwoord zijn tot de werken voltooid waren; 

noch de omstandigheid dat de [verweerders] [de eiseres] hebben gedagvaard 
tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens niet-betaling van de huur noch 
het feit dat zij besloten hebben hun goed te koop te stellen ontsloegen [de eise-
res] van haar verplichting om haar huur te betalen en maakten de huur van het 
goed onmogelijk; de onderhandelingen tussen de partijen over de verkoop van 
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het verhuurde goed gaven [de eiseres] al evenmin het recht de betaling van haar 
huur op te schorten; de hoofdhuurster mag bovendien de betaling van de huur 
niet onderwerpen aan de voorwaarde dat het goed wordt onderverhuurd;

de rechtbank kan zich ten slotte niet aansluiten bij het standpunt van [de eise-
res]  volgens hetwelk elke  exploitatie  van het  gehuurde pand onmogelijk  was 
doordat zij bepaalde vertrekken aan de achterkant van de drankgelegenheid niet 
kon gebruiken; die stelling wordt niet met bewijzen gestaafd terwijl [de eiseres], 
die nochtans handel drijft, op korte termijn nooit de brief van 21 februari 1991 
van mevrouw A. G. tegengesproken heeft waarin stond dat die vertrekken geen 
deel uitmaakten van het gehuurde goed; zij heeft overigens in 1994 om de her-
nieuwing van de handelshuur verzocht ofschoon zij die vertrekken niet kon ge-
bruiken, wat aantoont dat het hier louter en alleen een voorwendsel betreft; 

gelet op het feit dat de huur niet is betaald na de periode gedurende welke de 
niet-betaling verantwoord was door de schuldvergelijking en/of  de  uitvoering 
van de hierboven vermelde werken, dient de vordering van de [verweerders] te 
worden toegewezen, in zoverre zij ertoe strekt de huurovereenkomst te ontbinden 
in het nadeel van [de eiseres] en laatstgenoemde te veroordelen tot betaling van 
het gevorderde bedrag van 1.907.022 frank na aftrek van 349.530 frank, dat is 
1.577.492 frank (38.609,22 euro), benevens een vergoeding voor wederverhuur 
van 105.081 frank (2.604,89 euro); de uitspraak over de na 1 februari 2000 ver-
vallen huurgelden wordt aangehouden teneinde [de verweerders] in staat te stel-
len een afrekening voor te leggen".

Grieven
De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huur-

overeenkomst, werkt in de regel terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden te-
ruggegeven (artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden vonnis ontbindt de tussen de partijen bestaande huurovereen-
komst in het nadeel van de eiseres zonder evenwel de datum van de ontbinding 
te preciseren. Bijgevolg gaat de ontbinding pas in vanaf de datum van de uit-
spraak.

Door te beslissen dat de ontbinding pas gevolg zal hebben vanaf het vonnis dat 
haar uitspreekt, zonder daarbij vast te stellen dat hetgeen ingevolge de overeen-
komst  na die  vordering is  uitgevoerd,  niet  kan worden teruggegeven,  verant-
woordt de rechtbank haar beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 
1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek).

Door bovendien niet te antwoorden op het door de eiseres aangevoerde middel 
volgens hetwelk de ontbinding zou moeten terugwerken tot de dag van haar vor-
dering, schendt de rechtbank artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huur-

overeenkomst, werkt in de regel terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden te-
ruggegeven.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerders 
de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst hebben ingesteld op 24 
juni 1993.

Daar het bestreden vonnis de huurovereenkomst ontbindt op de dag van de uit-
spraak ervan zonder daarbij vast te stellen dat de na de rechtsvordering verrichte 
prestaties niet voor teruggave in aanmerking kwamen, schendt het artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de huurovereenkomst ontbindt 
op de dag van de uitspraak, de eiseres veroordeelt om de op 30 januari 2000 
vastgestelde achterstallige huur te betalen aan de verweerders, en de uitspraak 
over de nadien vervallen huur aanhoudt.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Na-

men, zitting houdende in hoger beroep.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 352

1° KAMER - 23 juni 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
WETTELIJKE BEPALINGEN - VERSCHILLENDE INHOUD - NIET GEPRECISEERDE SCHENDINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

Het middel  dat de schending aanvoert  van verschillende wettelijke bepalingen met een  
verschillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van de vermelde  
artikelen zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan precisering1.

(G. T. GARAGE DE LA SEMOIS-ETABLISSEMENTS JACQUEMIN bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0418.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 april 2004 gewezen door 

1 Zie cass. 23 okt. 2003, A.R. C.01.0365.N, nr. 523.
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het Hof van Beroep te Luik .
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift 4 middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1146, 1147, 1148, 1184, 1582, 

1583, 1601, 1603, 1604, 1609, 1610, 1611, 1614, 1615, 1621, 1625, 1650, 1651 
en 1652 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt de beroepen vonnissen na erop te hebben gewezen 

dat
"(Eiser) die op dat ogenblik met (verweerster) onderhandelde over de herstel-

lingen aan het Daihatsu-voertuig dat hij gebruikte, waarvoor op 31 januari 2001 
een rekening ten belope van 10.757 frank en op 25 april 2001 een andere ten be-
lope van 16.250 frank werden opgesteld die hier eveneens worden betwist, be-
stelt op 12 januari 2001 bij verweerster een Suzuki Vitara-voertuig ten belope 
van 942.000 BEF inclusief BTW, waarbij de Daihatsu diende te worden overge-
nomen 'in goede staat (koetswerk en mechaniek)' voor een in mindering ten bren-
gen bedrag van 225.000 BEF. Er moeten verschillende wijzigingen worden aan-
gebracht, met name het monteren van een sleephaak, de omvorming tot bedrijfs-
voertuig en de naartoe noodzakelijke formaliteiten, en de levering en het monte-
ren van een Kenwood-radio. De levering is voorzien voor maart 2001 (...) en (ei-
ser) betaalt een voorschot van 60.000 frank. Het voertuig is klaar op 8 maart 
2001 en de desbetreffende facturen worden opgesteld (...). (Eiser) haalt het voer-
tuig niet af maar betaalt op 15 maart 2001 een voorschot van 400.000 BEF. Hij 
verantwoordde  zijn  optreden  later  als  volgt:  '(verweerster)  zou  mij  meer  dan 
waarschijnlijk een vergoeding voor vervroegde levering hebben aangerekend als 
ik op dat ogenblik het voertuig had willen afhalen (...)' en 'het voertuig Suzuki 
Grand Vitara was klaar op 8 maart 2001 en de factuur voor dat voertuig was op-
gesteld maar de bestelbon bepaalde dat de levering in maart 2001 zou gebeuren; 
ik meen derhalve dat ik het recht had het Suzuki-voertuig af te halen gedurende 
periode van 1 tot 31 maart zoals het mij uitkwam; het nieuwe voertuig was trou-
wens pas klaar op 8 maart 2001 (...)'; (eiser) komt op 27 maart 2001, na de dag 
voordien telefonisch te hebben verwittigd, het voertuig afhalen bij (verweerster). 
De partijen stellen vast dat aan de linkerzijde van de jeep een lange kras is en de 
levering gaat niet door. Die kras wordt vlug hersteld, zoals (eiser) zelf erkent, en 
hij preciseert: 'begin april heb ik het Suzuki-voertuig opnieuw willen afhalen; ik 
stelde toen vast dat (verweerster) de kras had hersteld (maar) dat het spuitwerk 
op de twee deuren aan de bestuurderskant was "afgeraffeld"; (verweerster) heeft 
getracht mij het voertuig in die staat te leveren'";

en te hebben toegegeven dat verweerster het probleem nooit had opgelost,
willigt de oorspronkelijke vordering van verweerster in, veroordeelt eiser tot 
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het betalen aan verweerster van een bedrag van 11.722,74 €, vermeerderd met 
het strafbeding van 15 pct., de intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de inge-
brekestelling op 10 mei 2001 tot de volledige betaling, de kosten voor het stallen 
tot de datum van het bestreden arrest ten belope van 1.250 €, en de kosten voor 
het stallen ten belope van 6 € per dag vanaf de datum van het arrest tot het afha-
len van het Suzuki-voertuig, benevens de gerechtskosten van eerste aanleg en 
vier vijfden van de appelkosten en wijst de tegenvordering en de nieuwe vorde-
ring van eiser af die ertoe strekken de ontbinding van de verkoop ten laste van 
verweerster  te  doen  uitspreken,  haar  te  veroordelen  tot  terugbetaling  van  de 
voorschotten en de prijs van de bull bar, te weten 13.561,84€ en tot betaling van 
verschillende schadevergoedingen, op grond dat:

"Het gebrek aan levering is te wijten (aan eiser) die op de ingebrekestelling 
van 10 mei 2001 alleen heeft gereageerd door het geven van een opdracht, vier 
maanden later, aan een technisch raadsman om de gebrekkige herstelling vast te 
stellen van de kras die aan het licht kwam tijdens de poging tot levering op 27 
maart 2001. Dat gebrek rechtvaardigde geenszins - en rechtvaardigt nog steeds 
niet - de weigering om het voertuig af te halen noch de ontbinding van de koop-
overeenkomst, aangezien daartoe een ernstige tekortkoming nodig is die hier ont-
breekt. De uitvoering te goeder trouw van de verkoopovereenkomst zou in dit 
geval hebben vereist dat (eiser) een waardeverlies van 25.000 BEF (619,73€) (...) 
zou hebben gevorderd en het voertuig begin mei 2001 na het monteren van de 
bull bar zou hebben afgehaald. (Verweerster) vraagt derhalve terecht de uitvoe-
ring van de verkoopovereenkomst, waarbij zij de keuze heeft tussen de gedwon-
gen uitvoering of de uitvoering bij equivalent. De ontbinding van de verkoop kan 
niet worden uitgesproken omdat de aangevoerde tekortkoming niet voldoende 
ernstig is om tot ontbinding te leiden. Er zal echter een bedrag van 619.73 € van 
de door (verweerster) gevorderde bedragen worden afgetrokken als minderwaar-
de ten gevolge van de gebrekkige herstelling van de kras, waarbij (verweerster) 
trouwens niet aantoont dat hij door (eiser) zou zijn aangebracht; dat dienaan-
gaande erop dient te worden gewezen dat de klacht van (verweerster) tegen (ei-
ser) werd geseponeerd. (Eiser) werd om dezelfde reden niet veroordeeld tot het 
betalen van die herstelling"

en dat:
"(Eiser)  verantwoordelijk  is  voor het  gebrek aan levering van de  litigieuze 

jeep, zodat hij de gevolgen daarvan moet dragen zowel wat betreft de kosten 
voor het stallen van het voertuig als wat betreft de waardevermindering ervan die 
enkel te wijten is aan het tijdsverloop, waarbij evenwel erop wordt gewezen dat 
dit voertuig nooit gereden heeft en ook nooit werd ingeschreven en dat eerste in-
gebruikneming dus zal uitgesteld zijn, wat de waardevermindering beperkt (...); 
de kosten voor het stallen, die (eiser) betwist, worden [evenwel] beperkt tot een 
bedrag dat ex aequo et bono wordt bepaald op 1.250 € tot de dag van dit arrest, 
met daarenboven een bedrag van 6€ vanaf dit arrest tot de dag waarop (eiser) het 
voertuig afhaalt".

Grieven
Hoewel de koper, ingevolge de verkoopovereenkomst, verplicht is het voor-
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werp van de verkoop op de overeengekomen plaats en tijd af te halen en de prijs 
ervan aan de verkoper te betalen, dient laatstgenoemde een zaak te leveren die 
volledig overeenstemt met de beloofde en verkochte zaak; indien hij dat nalaat, 
komt hij tekort aan zijn leveringsplicht en komt zijn contractuele aansprakelijk-
heid in het gedrang wat de weigering rechtvaardigt van de koper om de zaak af te 
halen en de prijs te betalen, aangezien laatstgenoemde dan de exceptio non adim-
pleti contractu kan aanvoeren.

De zaak die moet worden geleverd om te voldoen aan de leveringsplicht moet 
volledig overeenstemmen met de beloofde zaak, niet alleen de identiteit ervan 
maar bovenal de hoedanigheden ervan.

Ingevolge de artikelen 1184, 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek mag de 
koper, wanneer de verkoper zijn leveringsverplichting niet nakomt, inzonderheid 
wanneer de verkochte zaak nieuw en zeer waardevol is, omdat hij een beschadig-
de zaak wil leveren, met dien verstande dat, aangezien het probleem niets te ma-
ken heeft met de waarborg voor koopvernietigende gebreken, het niet ter zake 
doet of het gebrek belangrijk is of niet van die aard is dat daardoor het gebruik 
waartoe de zaak moet dienen wordt verhinderd, kiezen voor de ontbinding van 
de koop dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging met schadevergoeding, 
dat wil zeggen voor de levering van een volledig overeenstemmende zaak zonder 
enige fout.

Hoewel het aldus juist is dat elke ook kleine tekortkoming aan de leverings-
plicht, elk ook zeer miniem gebrek, niet noodzakelijk de ontbinding van de koop 
rechtvaardigt ten laste van degene die de zaak moet leveren, blijft toch, enerzijds, 
dat de koper wegens een dergelijke wanuitvoering mag weigeren de zaak met 
een zichtbaar gebrek af te halen, ook al is dat gebrek licht, of zelfs onbeduidend, 
zodat de aansprakelijkheid van die koper die geweigerd heeft het niet overeen-
stemmend voorwerp af te halen en de prijs te betalen, niet wettig in het gedrang 
kan komen, en, anderzijds, aangezien de verkoper verplicht is een zaak te leveren 
die volledig in overeenstemming is met de verkochte zaak en geen enkel zicht-
baar of ander gebrek vertoont,  een resultaatverbintenis oplevert,  aangezien de 
verkoper  zijn  aansprakelijkheid  enkel  kan  ontlopen  als  hij  aantoont  dat  een 
vreemde oorzaak of overmacht hem heeft belet een zaak te leveren die volledig 
in overeenstemming was, dat wil zeggen een toestand die hem volledig vreemd 
is, kan niet wettig worden beslist dat de verkoper zijn verplichting tot levering is 
nagekomen, zodat de koper de zaak moest afhalen en de prijs betalen, op grond 
dat het  gebrek niet  ernstig was en, aangezien het trouwens niet werd wegge-
werkt, enkel een prijsvermindering rechtvaardigde, zodat de koper zich de leve-
ring van een niet overeenstemmende zaak moest laten welgevallen.

Bovendien  verplichten  noch  artikel  1134,  3°,  van  het  Burgerlijk  Wetboek, 
noch de artikelen 1650, 1651 en 1652 van dat wetboek de koper de levering van 
de verkochte zaak aan te nemen en de prijs te betalen zolang die zaak het oor-
spronkelijke, en door de verkoper trouwens niet betwiste gebrek vertoont, aange-
zien hij, zoals hierboven beklemtoond, tot een resultaatverbintenis is gehouden.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest dat, door de in het middel herhaalde re-
denen, oordeelt dat, hoewel het aanneemt dat het litigieuze voertuig door een 
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zichtbaar gebrek was aangetast waardoor het niet in overeenstemming was met 
de beloofde en verkochte zaak en verweerster dat gebrek niet heeft verholpen, 
dat gebrek niet betekende dat verweerster haar leveringsplicht niet zou zijn nage-
komen, geen reden vormde voor verweerder, tenzij hij de verplichting miskent 
om de vrij tussen partijen gesloten verbintenissen te goeder trouw uit te voeren 
en de volledige prijs te betalen, om de levering van het litigieuze voertuig te wei-
geren en de volledige prijs niet te betalen, maar hem bovendien belette de ont-
binding van de koop ten laste van verweerster te vragen en de prijsvermindering 
van het litigieuze voertuig omdat het niet tijdig op de overeengekomen plaats te 
zijner beschikking was gesteld in een staat die volledig in overeenstemming was 
met de beloofde en verkochte zaak, waarbij eiser ten hoogste een prijsverminde-
ring van die zaak kon verkrijgen wegens de kosten van de herstelling, die zoals 
wordt  erkend ondoeltreffend was,  van het  aangeklaagde gebrek aan overeen-
stemming (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eiser voert de schending aan van verschillende wetsbepalingen met een ver-

schillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van die artike-
len zou zijn geschonden.

Het middel is niet ontvankelijk.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 353

1° KAMER - 23 juni 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - 
BEREKENINGSWIJZE - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN

Artikel  1384,  eerste lid,  van het Burgerlijk  Wetboek sluit  niet  uit  dat de rechter,  om de 
werkelijke  schade  van  het  slachtoffer  te  ramen,  acht  slaat  op  andere  wettelijke  
bepalingen die de wijze van berekening van de schade vastleggen. (Art. 1384, eerste lid, 
B.W.)

(WAALS GEWEST T. R.)



1472 HOF VAN CASSATIE 23.6.06 - Nr. 353 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0449.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan:
...
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Bur-

gerlijk Wetboek in zijn hoedanigheid van bewaarder van de waterloop tot beta-
ling van het bedrag van 8.981,18 euro, vermeerderd met de interest en de kosten 
van de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep, ter vergoeding van de 
averij die de boot van verweerder (de "Kampala") opgelopen heeft ten gevolge 
van een hevige aanvaring ter hoogte van de schroef, die de motor deed stilvallen. 
Dat gebeurde toen verweerder op de Samber voer dichtbij de sluis van Auvelais.

De tegen eiser uitgesproken veroordeling sluit onder meer, zoals gepreciseerd 
wordt in het beroepen vonnis waarvan het arrest de motivering overneemt, de 
vergoeding in voor 24 dagen gebruiksderving van de boot. Die vergoeding wordt 
geraamd op het totaalbedrag van 2.482,48 euro.

Eiser had evenwel, om die vergoeding ten dele te betwisten, in zijn conclusie 
het volgende aangevoerd:

"c) Heel subsidiair: de gebruiksderving.
Het op tegenspraak opgemaakte ramingverslag preciseert met betrekking tot de 

los- of laadtijden en de ligtijden dat de herstelling van de boot op de scheepswerf 
duurde van 10 november 1998 tot 3 december 1998 of 24 dagen;

Er moet worden vastgesteld dat de averij is opgelopen in een zone waar de 
handelsscheepvaart verboden is op zon- en feestdagen;

Bijgevolg moeten drie zondagen en één feestdag (11 november) worden afge-
trokken van de 24 kalenderdagen;

Indien (eiser) aansprakelijk zou worden verklaard (...), dan moet derhalve voor 
recht  worden  gezegd  dat  de  vergoeding  wegens  de  gebruiksderving  van  de 
Kampala wordt vastgesteld op:

- 20 dagen x 347,18 ton x 12 frank = 83.752 frank of 2.076,16 euro".
Eiser betoogde aldus dat de te vergoeden gebruiksderving moest worden ver-

minderd met vier dagen, namelijk drie zondagen en één feestdag, omdat scheep-
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vaart die dagen verboden is.
In zijn antwoord verwerpt het arrest dat verweermiddel op de volgende gron-

den:
"Wat betreft de gebruiksderving van de boot bepaalt artikel 23 van de wet van 

5 mei 1936 op de rivierbevrachting dat de ligdagen onafgebroken doorlopen en 
worden berekend met volle dagen tot op het einde van de lading of van de los-
sing, met inbegrip van zon- en feestdagen, zodat er geen redenen zijn om het 
door het bestreden vonnis uit dien hoofde toegekende bedrag te verlagen ook al 
is scheepvaart op de Samber verboden op zon- en feestdagen".

Grieven
Enerzijds wordt de vergoeding die de bewaarder van de zaak aan het slachtof-

fer moet betalen tot herstel van de door het gebrek van die zaak veroorzaakte 
schade (alsook de vergoeding die degene die een fout begaat aan het slachtoffer 
verschuldigd is tot herstel van de door het slachtoffer wegens die fout geleden 
schade) in concreto geraamd: de schade moet volledig worden vergoed, wat im-
pliceert dat het slachtoffer wordt teruggeplaatst in de toestand waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de zaak geen gebrek had vertoond (of indien geen fout 
was begaan), en het staat aan de rechter zulks [in] feite te beoordelen. 

Anderzijds regelen de artikelen 18 en volgende van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting de vergoedingen, liggeld genaamd, die per dag vertraging, 
naargelang van het geval door de inlader of de geadresseerde, verschuldigd zijn 
aan de schipper wanneer de laad- of lostijd, dat is de termijn die ofwel bij over-
eenkomst, ofwel, bij ontstentenis van overeenkomst, volgens [het] door de Ko-
ning vastgestelde tarief aan de inlader of de geadresseerde wordt toegekend voor 
het laden of lossen, niet in acht genomen is.

Het arrest wijst erop dat naar luid van artikel 23 van genoemde wet "de ligda-
gen onafgebroken doorlopen en worden berekend met volle dagen tot op het ein-
de van de lading of van de lossing, met inbegrip van zon- en feestdagen".

Teneinde de schade te ramen die verweerder door de gebruiksderving van zijn 
boot geleden heeft en, meer bepaald, teneinde te beslissen dat verweerder schade 
geleden heeft doordat hij met zijn boot niet mocht varen op zon- en feestdagen, 
ofschoon de scheepvaart op de Samber die dagen verboden is, maakt het arrest 
toepassing van artikel 23 van de wet van 5 mei 1936, dat een theoretische en ab-
stracte norm formuleert, die bovendien te dezen niet geldt, zonder daarbij na te 
gaan of verweerder, door zijn boot die dagen niet te gebruiken de facto werkelijk 
schade geleden heeft, ondanks de onmogelijkheid waarin hij verkeerde om met 
zijn boot te varen op de Samber. Aldus miskent het arrest de regel dat de door 
het slachtoffer van het gebrek van een zaak geleden schade in concreto moet 
worden vergoed.

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede middel: 
Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek sluit niet uit dat de rech-

ter, om de werkelijke schade van het slachtoffer te ramen, acht slaat op andere 
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wettelijke bepalingen die de wijze van berekening van de schade vaststellen.
Het middel dat betoogt dat het arrest die bepaling schendt door toepassing te 

maken van artikel 23 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, faalt 
naar recht.

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

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 354

1° KAMER - 23 juni 2006

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - KENNISGEVING - DATUM

Een  kennisgeving  bij  aangetekende  brief  van  een  rechterlijke  beslissing  wordt  geacht  
geschied te zijn de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter  
post1. (Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992)

(O. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

het arrest is gehecht voert de eiser twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aangevoerd tegen het cassa-

tieberoep en hieruit afgeleid dat het te laat is ingesteld:
Krachtens het hier toepasselijke artikel 388, tweede lid, van het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen 1992 moeten het cassatieverzoekschrift en het exploot van 
betekening aan de verweerder, ter griffie van het hof van beroep worden afgege-
ven binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het 

1 Zie concl. O.M., Cass. 23 juni 2006, A.R. F.05.0021.F, Pas., 2006, nr 354. 
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arrest, bij een ter post aangetekende brief, door de griffie aan de in bedoeld arrest 
opgegeven woonplaats.

Artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de voor proceshandelingen in 
acht te nemen termijnen bepaalt dat de termijn wordt gerekend van middernacht 
tot middernacht en wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte welke hem 
doet ingaan.

Een kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht geschied te zijn de eer-
ste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter post. Op die da-
tum immers wordt de geadresseerde geacht kennis ervan te hebben kunnen ne-
men.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de kennisgeving van het bestre-
den arrest aan de eiser is geschied bij een op vrijdag 10 december 2004 ter post 
afgegeven aangetekende brief. De kennisgeving wordt dus geacht geschied te 
zijn op maandag 13 december 2004. De termijn van drie maanden om zich in 
cassatie te voorzien is dus ingegaan op 14 december 2004.

Het cassatieverzoekschrift en het exploot van betekening aan de verweerder 
zijn ter griffie van het hof van beroep afgegeven op 11 maart 2005.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
....
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn.

Nr. 355

3° KAMER - 26 juni 2006

1º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AUDIOVISUELE MEDIA 
- RECHT TOT ANTWOORD - BEGRIP - ANTWOORD REEDS IN DE LOOP VAN DE UITZENDING VERMELD

2º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AUDIOVISUELE MEDIA - RECHT TOT ANTWOORD - 
BEGRIP - ANTWOORD REEDS IN DE LOOP VAN DE UITZENDING VERMELD

1º en 2º Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending  
van periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat 
hij in de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een  
dergelijk antwoord kan worden geweigerd1. (Artt. 7, eerste lid, en 9, Wet 23 juni 1961)

1 Zie Civ. Liège (voorz.) 4 juni 1986, J.T. 1987, p. 1987, opm. M. VERDUSSEN, inz. p. 539, nrs 2 en 3. 
Het O.M. concludeerde dat er grond bestond tot vernietiging van de bestreden beschikking, behalve 
in zoverre zij de hoofdvordering ontvankelijk verklaarde, en tot het verwijzen van de aldus beperkte 
zaak naar de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in laatste 
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(R.T.B.F. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0570.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking die op 1 september 2005 in 

laatste aanleg is gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 30 mei 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het 

recht tot antwoord, zoals het is gewijzigd bij de wet van 4 maart 1977;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beschikking vermeldt de tekst die verweerder gevraagd heeft als 

recht tot antwoord uit te zenden en waaraan eiseres geen gevolg heeft willen ge-
ven, stelt vast dat verweerder zijn recht tot antwoord in de procedure heeft willen 
beperken tot vier feiten en dat hij geen enkele vordering op grond van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld heeft, oordeelt "dat het [...] niet aan de 
rechtbank staat een tekst van antwoord toe te voegen die [verweerder] niet ge-
vorderd heeft", en kent de vordering gedeeltelijk toe, oordeelt ze gegrond wat be-
treft een van de vier, binnen het kader van de procedure betwiste feiten, en ver-
oordeelt eiseres "om volgende tekst van het recht tot antwoord door een door 
haar aan te wijzen persoon te doen voorlezen bij aanvang van de eerste uitzen-
ding van het programma 'Actuel',  volgens [haar] betekening, of,  in geval van 
stopzetting van dat programma, tijdens enig ander programma van dezelfde aard:

'Het programma 'Actuel', uitgezonden op 12 januari 2005, was gewijd aan 'De 
interne keuken van het Front national', waarin [verweerder] persoonlijk in op-
spraak is gebracht.

De auteur van de reportage vermeldt dat [verweerder] door het Hof van Be-
roep te Bergen op 1 juni 1987 is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens 
het opstellen van een medisch getuigschrift  dat  met acht  dagen geantidateerd 
was.

[Verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending heeft gezegd, namelijk 
dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantidateerd getuigschrift, maar 

aanleg. 
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omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft."
Die beslissing is gegrond op alle, op de bladzijden 2, 3, 4, 6 en 7 van de bestre-

den beschikking vermelde gronden, die thans als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en inzonderheid op de volgende gronden:

"2. Betwisting betreffende de veroordeling [van verweerder] in 1987 wegens 
geantidateerd medisch getuigschrift

Dat [verweerder] in zijn antwoord betwist dat hij in 1987 is veroordeeld we-
gens geantidateerd getuigschrift, maar wel 'voor een gepostdateerd getuigschrift 
waarvan de medische relevantie niet in vraag is gesteld';

Dat hij [eiseres] verwijt in de reportage te hebben beweerd dat hij 'als alibi 
heeft gediend voor een gangster in een hold-up met gijzelneming [...]; [dat] [ver-
weerder] aan de gangster en aan zijn vriendin een alibi voor de hold-up heeft 
verschaft; [dat] zulks blijkt uit het arrest van het Hof van Beroep te Bergen [...]: 
de goede dokter stelt een medisch getuigschrift op voor zijn vriendin, dat acht 
dagen geantidateerd is op de datum van de hold-up';

Dat [verweerder] meent dat die bewoordingen ertoe strekken de luisteraar er-
van te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi zou hebben laten gebruiken in 
een criminele zaak;

Dat de litigieuze passage start met het interview [van verweerder]; dat [ver-
weerder] in die passage preciseert: 'ik schaam me niet voor mijn veroordeling in 
1987. Ik heb een medisch getuigschrift opgesteld voor een vrouw die het slacht-
offer van een miskraam dreigde te worden en geen alibi nodig had, aangezien ze 
niet aan de hold-up deelgenomen heeft. Dat men daar dus over ophoudt, ik ben 
gewoon veroordeeld omdat ik het getuigschrift, op haar verzoek, met drie dagen 
geantidateerd heb, wat ik niet had mogen doen';

Dat de journalist vervolgens zou trachten aan te tonen dat die uitspraken on-
juist zijn, door een samenvatting te geven van het arrest van het Hof van Beroep 
te Bergen;

Dat [verweerder] terecht aanvoert dat de reportage melding maakt van een ver-
oordeling wegens 'geantidateerd' getuigschrift;

Dat het Hof van Beroep te Bergen, zoals in de reportage beklemtoond wordt, 
zijn beslissing met name gegrond heeft op de overweging dat "de antidatering 
die [verweerder] op zijn getuigschrift heeft aangebracht, wel aantoont dat er geen 
grond bestond om op 15 december 1982, datum waarop dit stuk is opgesteld, L. 
ziekteverlof toe te staan", maar dat de journalist hieruit ten onrechte afleidt dat 
hij zou zijn veroordeeld wegens het opstellen van een met acht dagen 'geantida-
teerd' getuigschrift;

Dat, immers, niet kan worden betwist dat [verweerder] is vervolgd omdat hij 
'op 15 december 1982, [...] met het bedrieglijk oogmerk C.L. onrechtmatig ziek-
teverlof toe te kennen of M.H. en C.L. een alibi te bezorgen voor hun tijdsbeste-
ding op 22 december 1982, een vals medisch getuigschrift heeft opgesteld om te 
laten uitschijnen dat [verweerder] op 22 december 1982 om zes uur 's ochtends 
bij C.L. was langsgegaan en dat hij op basis van die telastlegging is veroordeeld;

Dat  [verweerder]  op  een  medisch  getuigschrift,  opgesteld  op  15  december 



1478 HOF VAN CASSATIE 26.6.06 - Nr. 355 

1982, de datum van 22 december 1982 heeft aangebracht, en deze dus wel dege-
lijk gepostdateerd heeft (zie Petit Robert: 'postdate: date portée sur un document 
et qui est postérieure à la date réelle' in tegenstelling tot 'antidate', dit wil zeggen 
'la date inscrite sur un document antérieure à la date réelle où il a été établi');

Dat [verweerder] echter ten onrechte voorhoudt [dat] de medische relevantie 
door het getuigschrift door het arrest van 1 juni 1987 niet in vraag zou zijn ge-
steld;

Dat vooreerst opgemerkt moet worden dat de litigieuze reportage geen uitspra-
ken doet  over  de  'medische  relevantie'  van  het  door [verweerder]  opgestelde 
stuk;

[Dat], vervolgens, het hof van beroep in zijn arrest van 1 juni 1987 net ant-
woordt op het argument [van verweerder] dat het litigieuze getuigschrift  'me-
disch verantwoord' was, door te oordelen dat 'uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat het document vals is wat betreft het onderzoek van de patiënte, de nood aan 
rust vanaf 22 december 1982 en wat betreft de datum van opstelling ervan';

Dat de desbetreffende tekst van het recht tot antwoord dus geen verband houdt 
met de aangeklaagde uitspraken en in ieder geval de onjuistheid van die uitspra-
ken niet aantoont;

Dat [verweerder] ten slotte meent dat de uitspraken in de reportage ertoe zou-
den strekken de televisiekijker ervan te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi 
zou hebben laten gebruiken;

Dat de journalist immers uitdrukkelijk herhaalt dat 'het vonnis preciseert dat 
niet is aangetoond dat [verweerder] wist dat dit vals medisch getuigschrift als ali-
bi voor de vriendin van de gangster moest dienen';

Dat de vordering van recht tot antwoord bijgevolg alleen zal worden toege-
kend, voor zover ze betrekking heeft op het precieze punt van de antidatering 
van het valse, door [verweerder] opgestelde valse getuigschrift".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 7 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot ant-

woord, zoals gewijzigd bij de wet van 4 maart 1977, heeft elke natuurlijke per-
soon, die bij name is genoemd of impliciet is aangewezen in een audiovisuele 
uitzending, uitgave of programma van periodieke aard, het recht, onder aanwij-
zing van een persoonlijk belang, kosteloos de uitzending of de opneming van een 
antwoord te vorderen om één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te 
zetten of om te antwoorden op één of meer feiten of verklaringen die van zodani-
ge aard zijn dat zij de eer aantasten. Artikel 8 preciseert dat de aanvraag tot ant-
woord het gevraagde antwoord moet bevatten, waarvan de tekst in ten hoogste 
drie minuten moet kunnen worden gelezen of uit ten hoogste 4.500 typografische 
tekens moet bestaan, terwijl artikel 9 bepaalt dat de uitzending of de opneming 
van elk antwoord dat verder gaat dan nodig is om de onjuist verklaarde feiten te 
verbeteren of dat schadelijk is voor de eer, geweigerd kan worden.

Artikel 12 van dezelfde wet bepaalt van zijn kant dat indien de formaliteiten 
bedoeld in artikel 11, §2, eerste lid, en §3, niet vervuld zijn, of indien de aan-
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vraag tot antwoord wordt afgewezen, de verzoeker de zaak aanhangig kan maken 
bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die ten gronde en in laatste 
aanleg beslist over de verplichting van de producent of de uitgever om het ant-
woord uit te zenden.

Hoewel artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek de verzoeker toestaat zijn 
antwoord in audiovisuele zaken te beperken door af te zien van een of andere 
passage van het voorgestelde antwoord, kan uit de hierboven herhaalde bepalin-
gen van de wet van 23 juni 1961 worden afgeleid dat de voorzitter van de recht-
bank, bij ontstentenis van een dergelijke vordering, de tekst waarvan de verzoe-
ker de uitzending vraagt, niet kan wijzigen door er bepaalde gegevens in op te 
nemen of er een tekst aan toe te voegen die niet gevorderd werd.

De bestreden beschikking stelt vast dat verweerder, in het kader van de proce-
dure, zijn recht tot antwoord beperkt had tot vier feiten betreffende zijn voorzit-
ten  van  skinheadsvergaderingen,  zijn  veroordeling  wegens  vals  geantidateerd 
medisch getuigschrift in 1987, zijn veroordeling in 1995 tot drie maanden schor-
sing door de Orde van geneesheren, en tot zijn parlementaire werkzaamheden. 
Ze geeft met betrekking tot die betwistingen de aangevraagde tekst weer, en in-
zonderheid: "ten tweede ben ik in 1987 niet veroordeeld wegens een geantida-
teerd vals getuigschrift maar wegens een postgedateerd getuigschrift waarvan de 
medische relevantie niet in vraag is gesteld", en stelt vast dat verweerder geen 
vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek heeft ingesteld 
om zijn aanvraag tot antwoord te beperken, maar veroordeelt ze eiseres niettemin 
om "de tekst van volgend recht tot antwoord te doen voorlezen: [verweerder] be-
vestigt wat hij reeds in de uitzending heeft gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet 
is  veroordeeld  voor  een  geantidateerd  maar  voor  een  gepostdateerd 
getuigschrift", en wijzigt aldus de voorgestelde tekst door er een gegeven uit te 
verwijderen dat erin vervat was ("waarvan de medische relevantie niet in vraag is 
gesteld") en door er een gegeven aan toe te voegen dat er niet in vervat was ("wat 
hij reeds in de uitzending heeft gezegd").

Het schendt bijgevolg de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 - inzonderheid de laatstge-
noemd artikel - van de wet van 23 juni 1961.

Tweede onderdeel
Al wordt verondersteld dat de voormelde bepalingen van de wet van 23 juni 

1961 de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in audiovisuele zaken, 
toestaat de tekst van het aangevraagde antwoord te wijzigen, behoudens elke wij-
ziging van de vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dient hij niettemin het beschikkingsbeginsel, bedoeld in artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, na te leven en kan hij aan de tekst van het antwoord geen 
gegeven toevoegen dat door de verzoeker niet is gevorderd.

Verweerder heeft geen enkele wijziging van zijn vordering gevorderd, zoals de 
bestreden beschikking vaststelt, en heeft a fortiori evenmin gevorderd dat er in 
het antwoord de omstandigheid zou worden vermeld dat hij dat "reeds in de uit-
zending heeft gezegd". Aldus voegt de bestreden beschikking een gegeven aan 
de vordering toe en schendt het bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.
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Derde onderdeel
De bestreden beschikking beslist, enerzijds, "dat, om te beoordelen of de wei-

gering van [eiseres] beantwoordde aan de wettelijke voorwaarden, rekening moet 
worden gehouden met de tekst van het antwoord, zoals het haar werd voorge-
steld; dat [verweerder] wat dat betreft ten onrechte aanvoert dat de rechtbank in 
zijn plaats een antwoord zou moeten opstellen; dat het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 13 oktober 1983 [...] weliswaar beslist dat geen enkele bepaling van de 
wet van 23 juni 1961 de toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
belet, zodat de rechter de bij hem aanhangig gemaakte vordering mag beperken, 
maar er moet niettemin op gewezen worden dat [verweerder], te dezen, geen en-
kele vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek heeft in-
gesteld; dat het bijgevolg niet aan de rechtbank staat een tekst van antwoord toe 
te voegen die [verweerder] niet gevorderd heeft", maar beslist, anderzijds, toch 
om eiseres te veroordelen tot het doen voorlezen van de in zijn dictum bedoelde 
tekst die de voorgestelde tekst, correct weergegeven op bladzijden 2 en 3, wijzigt 
door er gegevens uit te verwijderen die erin vervat waren en er een gegeven aan 
toe te voegen dat er niet in vervat was, met name dat verweerder het "reeds in de 
uitzending heeft gezegd".

De beschikking is aldus aangetast door een tegenstrijdigheid tussen de redenen 
en het dictum en is niet naar recht verantwoord (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Vierde onderdeel
Artikel 7 van de wet van 23 juni 1961, dat elke persoon die in een audiovisuele 

uitzending bij name is genoemd, toestaat de opneming van een antwoord te vor-
deren om één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te zetten, verplicht 
de initiatiefnemer van de litigieuze uitzending niet om die persoon de toestem-
ming te geven om, bij wege van antwoord, te herhalen wat hij reeds in het kader 
van de uitzending heeft gezegd, aangezien elke verwarring die schadelijk zou 
kunnen zijn voor de eer van de verzoeker uitgesloten is. Uit de artikelen 7 en 9 
van die wet volgt daarentegen dat een antwoord in dergelijk geval geenszins no-
dig is om het als onjuist verklaarde feit recht te zetten.

De bestreden beschikking, volgens welke "[verweerder]  ten onrechte meent 
dat de uitspraken in de reportage ertoe zouden strekken de televisiekijker ervan 
te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi heeft laten gebruiken; dat de journa-
list immers uitdrukkelijk herhaalt dat 'het vonnis preciseert dat niet is aangetoond 
dat [verweerder] wist dat dit vals medisch getuigschrift als alibi moest dienen 
voor de vriendin van de gangster'", en eiseres veroordeelt om een tekst uit te zen-
den volgens welke "[verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending heeft 
gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantidateerd 
getuigschrift, maar omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft", stelt aldus 
uitdrukkelijk vast dat het antwoord reeds is vermeld en uitgezonden, en is bijge-
volg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 7, 9 en, voor zover 
nodig, 12 van de wet van 23 juni 1961).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Vierde onderdeel
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Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 23 juni 1961 betreffende het 
recht tot antwoord, heeft elke natuurlijke persoon die bij name is genoemd of im-
pliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van 
periodieke aard, het recht, onder aanwijzing van een persoonlijk belang, de uit-
zending of de opneming van een antwoord te vorderen om één of meer onjuiste 
feiten die hem betreffen recht te zetten of om te antwoorden op één of meer fei-
ten of verklaringen die van zodanige aard zijn dat zij de eer aantasten.

Luidens artikel 9 van die wet, kan de uitzending of de opneming van elk ant-
woord dat verder gaat dan nodig is om de onjuist verklaarde feiten te verbeteren 
of dat schadelijk is voor de eer, geweigerd worden.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat een persoon die in het kader van 
een uitzending bij naam genoemd wordt, niet de uitzending kan vorderen van een 
gegeven uit een antwoord dat hij reeds in de loop van die uitzending heeft kun-
nen vermelden en dat de uitzending van dergelijk antwoord kan worden gewei-
gerd.

De bestreden beschikking, die eiseres veroordeelt tot het uitzenden van een 
antwoord volgens welke "[verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending 
heeft gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantida-
teerd getuigschrift, maar omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft", schendt 
de voormelde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste, tweede en derde onderdeel, 

die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking, behalve in zoverre ze de vordering ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde beschikking.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de voorzitter van de Rechtbank van Eer-

ste Aanleg te Nijvel.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 356

3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN 
- ZWARE FOUT - BEGRIP
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De zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  
vormt, is niet beperkt tot de zware tekortkomingen aan een wettelijke, verordenende of  
overeengekomen verplichting, maar kan ook elke zware gedragsfout zijn die niet zou zijn 
begaan door een normaal voorzichtig en bedachtzaam werkgever of werknemer1.  (Art. 
35, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE “DE LEEUW” nv T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 maart 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie drie middelen aan, waarvan de twee eerste 

als volgt luiden:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 32, 3°, 35 en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten;
de artikelen 715, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, op het hoger beroep van verweerster, "dat de eerste rechter 

ten onrechte beslist dat het ontslag van [verweerster] om dringende reden is ge-
geven in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 en [...] de oorspronke-
lijke vordering tot veroordeling van [eiseres] om aan [verweerster] een compen-
satoire opzeggingsvergoeding te betalen, ongegrond verklaart".

Het arrest, dat het beroepen vonnis in die mate wijzigt, veroordeelt de eiseres 
om aan de verweerster een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen en 
bepaalt het bedrag ervan, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke interest op 
de desbetreffende nettobedragen, en met de kosten van beide instanties.

Het arrest verantwoordt die beslissingen met alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en met name die op grond waarvan het oor-
deelt "dat het foutief karakter van de aan [verweerster] verweten feiten niet is 

1 Zie Cass. 6 maart 1995, A.R. S.94.0071.F, nr. 133; 7 april 2003, A.R. S.00.0013.F, nr. 229. Over 
het onderscheid tussen het begrip zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst  vormt  en  het  begrip  dringende  reden  voor  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst, zie Cass. 8 nov. 1999, A.R. S.98.0061.F, nr. 593, met concl. O.M. Het O.M. 
concludeerde overigens dat er grond bestond tot vernietiging van het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het het hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaarde. Het O.M. meende immers dat 
het  arbeidshof,  op  zijn  manier,  een  nauw  verband  had  gelegd  tussen  het  dictum  over  de 
schadeloosstelling  wegens  rechtsmisbruik  bij  ontslag  en  het  dictum  over  de  compensatoire 
opzeggingsvergoeding.
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aangetoond":
"Uit de gegevens van het dossier blijkt weliswaar dat [verweerster], op haar 

kaart, de Pluspunten heeft overgebracht van de kassabon die bewust was achter-
gelaten om de geruchten die hierover de ronde deden, te toetsen, en volgens wel-
ke [zij] reeds voordien op dergelijke wijze punten had overgebracht";

Om het extra aantal punten op haar kaart te verantwoorden, voert [verweerster] 
aan dat haar entourage, haar vrienden en haar familie haar ter gelegenheid van 
hun eigen inkopen bonnen hebben geschonken;

Die beweringen worden bevestigd en aangetoond door getuigenissen en blij-
ken, althans gedeeltelijk, met de werkelijkheid overeen te stemmen;

Het is echter even aannemelijk dat [verweerster] ook een bepaald aantal pun-
ten van door klanten achtergelaten kassabonnen ingezameld heeft. De bedragen 
van de aankopen die overeenstemmen met de verkregen kortingen tonen immers 
aan dat [verweersters] bewering volgens welke zij de gecrediteerde bonnen alle-
maal gekregen heeft van vrienden of familieleden, weinig waarschijnlijk is;

Het [arbeids]hof wijst er echter op dat het door [eiseres] aangevoerde vertrou-
wensverlies, dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zon-
der opzegging noch vergoeding zou verantwoorden, zijn grondslag en zijn ver-
antwoording zou vinden in een door [verweerster] opgezet 'systeem' van recupe-
ratie van punten, waarbij laatstgenoemde van onervaren of ondergeschikte caissi-
ères geprofiteerd zou hebben om hen ertoe aan te zetten punten van door klanten 
achtergelaten kassabonnen op haar Pluskaart te laten crediteren, op dagen dat de 
zaakvoerder afwezig was, en dat dit feit voorafgegaan werd door eerdere mis-
bruiken betreffende het gebruik van kortingsbonnen;

[...] Het [arbeids]hof wijst er daarenboven op dat de in de ontslagbrief aange-
voerde feiten niet echt omschreven worden. De ontslagbrief vermeldt wel: '[...] 
Deze oneerlijke praktijk die u toegelaten heeft u bedrieglijk te verrijken, is een 
ernstige schending van de u welbekende procedures'. [Eiseres] preciseert de ge-
gevens echter niet die het bedrog opleveren, evenmin als de redenen waarom het 
gedrag van [verweerster] een schending zou hebben opgeleverd van de haar wel-
bekende procedure. Het gegeven waarnaar verwezen wordt, met name de proce-
dure die [verweerder] hoorde te kennen, wordt evenmin gepreciseerd:

Men had ervan uit kunnen gaan dat [eiseres] zinspeelde op een bepaling van 
haar arbeidsreglement, maar dat is niet het geval;

[...] Het [arbeids]hof herinnert eraan dat [eiseres], in de conclusie die zij voor 
de eerste rechter had neergelegd, ook sprak van diefstal [...];

Thans omschrijft ze de houding van [verweerster] niet meer als diefstal, maar 
vermeldt ze in haar voor het [arbeids]hof neergelegde conclusie niettemin dat de 
praktijk van [verweerster] overeenstemde met de opname van een bepaalde geld-
som of met de toe-eigening van goederen van die waarde;

Het [arbeids]hof kan die omschrijving niet aannemen. Het stelt immers vast 
dat [eiseres], op geen enkel ogenblik, de juridische aard van de door [verweer-
ster] opgeraapte bonnen, waarvan de recuperatie haar verweten wordt, gepreci-
seerd heeft. De juridische aard van die bonnen is echter van doorslaggevend be-
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lang om de mogelijke fout voortvloeiende uit hun recuperatie correct te beoorde-
len en vervolgens, in voorkomend geval, te omschrijven;

Het [arbeids]hof vermeldt wat dat betreft dat die bonnen, waarvan de eigenaars 
vrijwillig afstand hebben gedaan en waarbij  zij  aldus afzien van hun virtuele 
waarde, gewoon zijn achtergelaten. Zoals Henri De Page en René Dekkers preci-
seren: 'l'abandon d'une chose est un acte juridique' [...];

Aangezien de achtergelaten bon een roerende zaak is, wordt die bon door het 
achterlaten een res nullius. De voormelde auteurs preciseren wat dat betreft: 'L'a-
bandon pur et simple a [...] pour effet de transformer un bien, objet de propriété, 
en une chose laissée au premier occupant, en une res derelicta' [...]. Die auteurs 
spreken zelfs van 'het oogmerk' van het achterlaten, die erin zou bestaan de zaak 
over te laten aan de eerste persoon die ze vindt en de zaak aldus doorgeeft aan 
een niet nader vermelde persoon [...];

Gelet op de juridische aard van de achtergelaten kassabons zoals die uit de 
voorgaande gegevens voortvloeit, kunnen de recuperatie en het gebruik ervan, 
iets wat daarenboven niet is opgenomen in de talrijke verboden bedoeld in artikel 
7 van het reglement ten behoeve van het personeel van de supermarkten [...], dus 
geenszins overeenstemmen met een 'opname van een bepaalde geldsom' of 'met 
de toe-eigening van goederen van die waarde', zoals [eiseres] betoogt;

Vormt de aan [verweerster] verweten recuperatie van bonnen niettemin een 
'systeem' dat als een misbruik kan worden aangemerkt, zoals [eiseres] daarenbo-
ven betoogt?

[...] (Eiseres) blijkt [...] niet het bestaan van een 'systeem' te kunnen aantonen 
dat misbruik zou opleveren;

Uit het voorgaande blijkt dat het foutief karakter van de aan [verweerster] ver-
weten feiten niet is aangetoond".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar conclusie verwijt de eiseres de verweerster, die een vertrouwensfunctie 

uitoefende, "een gebruikelijke praktijk die erin bestond Pluspunten van klanten te 
gelde te maken", voert zij op omstandige wijze aan dat "de aan [verweerster] ver-
weten feiten geen alleenstaande feiten zijn" en beklemtoont zij, om de zwaar-
wichtigheid van die feiten aan te tonen, dat "het te dezen niet om jatterij handelt 
maar om het misbruik van een puntensysteem met de bedoeling er bedrieglijk 
voordeel uit te halen, wat duidelijk aangetoond wordt door het bestaan van een 
list en een 'strafbaar' opzet", en dat "de werkwijze van [verweerster], met andere 
woorden, volkomen overeenstemt met de opname van een bepaalde geldsom of 
met de toe-eigening van een goed van die waarde".

Uit die conclusie blijkt dat eiseres betoogde dat verweerster op een gebruikelij-
ke wijze achtergelaten kassabonnen van klanten recupereerde om de Pluspunten 
waarop die bonnen recht gaven, in haar voordeel te gelde te maken, en aldus ver-
weerster een gedrag vertoonde dat overeenstemde "met een opname van een be-
paalde geldsom of met de toe-eigening van een goed van dezelfde waarde" en dat 
dit gedrag een zware fout opleverde die de voortzetting van de arbeidsverhou-
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ding onmogelijk maakte. Eiseres heeft daarentegen niet betoogd dat de dringende 
reden bestond in het opzetten, door eiseres, van een " systeem voor de recupera-
tie van punten".

Het arrest, dat erop wijst "dat het door [eiseres] aangevoerde vertrouwensver-
lies, dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder op-
zegging noch vergoeding zou verantwoorden, zijn grondslag en zijn verantwoor-
ding zou vinden in een door [verweerster] opgezet 'systeem' van recuperatie van 
punten", geeft aan de conclusie van eiseres een uitlegging die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, aangezien het haar een argumentatie toeschrijft die 
er niet in vervat is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur-
gerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De dringende reden die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereen-

komst, zonder opzegging of vergoeding, verantwoordt, is luidens artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978, elk feit dat als fout kan worden aangemerkt en zo ernstig 
is dat ze elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer 
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het feit dat de fout vormt, hoeft 
niet  noodzakelijkerwijs een tekortkoming aan een wettelijke,  verordenende of 
overeengekomen norm te zijn. Het is voldoende dat de fout intrinsiek dringend 
is,  zodat  het  de  voortzetting  van  de  professionele  samenwerking  onmogelijk 
maakt. Het is bijgevolg niet vereist dat de partij die de arbeidsovereenkomst be-
ëindigt wegens dringende reden, het door haar als foutief aangemerkt feit nauw-
keurig omschrijft.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres de feiten die ze in de aan 
verweerster verzonden ontslagbrief had vermeld, omschreven had als een "oneer-
lijke daad die [haar] toelaat zich bedrieglijk te verrijken" en beweerde ze dat die 
daad "een ernstige schending is van de [haar] welbekende procedures".

Indien het arrest zo begrepen moet worden dat eiseres, in haar ontslagbrief "de 
gegevens die het bedrog opleveren" had moeten vermelden, evenals "de redenen 
waarom het gedrag van [verweerster] een schending zou hebben opgeleverd van 
de haar  welbekende procedure",  "het  gegeven waarnaar  verwezen wordt,  met 
name de procedure die [verweerder] kende", en, in voorkomend geval, "de bepa-
ling van haar arbeidsreglement" dat dergelijk gedrag verbood, voegt het aan arti-
kel 35 van de wet van 3 juli 1978 een vereiste toe dat die wetsbepaling niet bevat 
en schendt het derhalve die bepaling (schending van de artikelen 32, 3°, 35 en 
39, §1, van de wet van 3 juli 1978).

Derde onderdeel
Een res nullius is een zakelijk goed dat aan niemand toebehoort, hetzij omdat 

het nooit een meester heeft gehad, zoals wild en vissen die in stromend water le-
ven, hetzij omdat het achtergelaten werd (res derelicta). Het achterlaten moet 
vrijwillig geschieden. De achtergelaten zaak wordt de eigendom van degene die 
er animo domini het eerst het bezit van neemt.

Een kassabon die aan degene aan wie het overhandigd werd, waardepunten 
toekent volgens het bedrag van zijn aankopen ten laste van de handelaar die ze 
overhandigd heeft, is geen res derelicta: het achterlaten heeft geen betrekking op 
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de bon maar op dat waarop het recht geeft, d.w.z. de prestatie die door de hande-
laar aangeboden wordt, de schuldvordering waarop deze recht geeft.

Het arrest, dat oordeelt dat "aangezien de achtergelaten bon een roerende zaak 
is, die bon door het achterlaten een res nullius wordt" en dat, "gelet op de juridi-
sche aard van de achtergelaten kassabons [...], de recuperatie en het gebruik er-
van [...] dus geenszins kunnen overeenstemmen met een 'opname van een be-
paalde geldsom' of 'met de toe-eigening van goederen van gelijke waarde'", mis-
kent het wettelijk begrip res nullius en schendt bijgevolg artikel 715 van het Bur-
gerlijk Wetboek; het arrest, dat op die grond oordeelt dat de aan verweerster ver-
weten feiten geen fout opleveren en verweerster een compensatoire opzeggings-
vergoeding ten laste van eiseres toekent, schendt daarenboven de artikelen 35 en 
39, §1, van de wet van 3 juli 1978.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikelen 32, 3°, 35, eerste en tweede lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat, zelfs al konden de aan verweerster verweten feiten "als 

een zware fout aangemerkt worden, dan nog had die fout, in ieder geval, niet als 
een dringende reden beschouwd kunnen worden in de zin van artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978", en veroordeelt eiseres derhalve om aan verweerster een 
compensatoire opzeggings-vergoeding te betalen.

Na de bewoordingen van die bepaling te hebben herhaald, verantwoordt het ar-
rest die beslissing op de volgende gronden:

"Zoals Clesse oordeelkundig herhaalt, 'le juge du fond peut légalement conclu-
re à l'absence de gravité en prenant en considération la longueur injustifiable de 
l'enquête préalable au licenciement'  [...].  Clesse onderstreept  dat  het  Hof van 
Cassatie de wettigheid van die redenering heeft erkend [...]. In de aan het Hof 
van Cassatie voorgelegde zaak was er meer dan een jaar verlopen tussen het tijd-
stip waarop de werkgever de eerste inlichtingen had verkregen en de afsluiting 
van de onderzoeken die hij bevolen had;

In deze aan het [arbeids]hof voorgelegde zaak volgt uit de onderzoeken van de 
eerste rechter dat [...] de geruchten over de recuperatie van de kassabonnen reeds 
[...] meer dan een jaar de ronde deden;

Bijgevolg kan alleen worden vastgesteld dat het onderzoek laattijdig werd op-
gestart;

Indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoerder, oordeelden dat de feiten 
waarvan zij [verweerster] verdachten, bijna als een dringende reden konden wor-
den aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, dan hadden 
zij het onderzoek in die omstandigheden noodzakelijkerwijs sneller opgestart en 
gevoerd;

De heer Delange dienaangaande verduidelijkt, net als J. Clesse hierboven, dat 



Nr. 356 - 26.6.06 HOF VAN CASSATIE 1487 

'als degene die opzegging geeft zich te traag een mening vormt over de ernst van 
de feiten, daaruit volgt dat er nog een mogelijkheid bestaat het contract verder te 
zetten';

Hieruit kan worden afgeleid dat, zelfs al waren de verweten feiten door het [ar-
beids]hof erkend als een zware fout - quod non -, dan nog kon niet geoordeeld 
worden dat die fout elke professionele samenwerking tussen de partijen onmid-
dellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt". 

Grieven
Eerste onderdeel
Om het verweermiddel te verwerpen dat verweerster in conclusie had aange-

voerd, en volgens hetwelk eiseres de termijn van drie dagen, bedoeld in artikel 
35 van de wet van 3 juli 1978 niet had nageleefd bij de kennisgeving van het ont-
slag om dringende reden, wijst het arrest erop dat de termijnen waarbinnen ver-
weerster op 20 juni 1997 is gehoord, "alsook die welke noodzakelijk waren voor 
het onderzoek van de kassarolletjes, verantwoord lijken, zodat geoordeeld moet 
worden dat de brief tot ontslag om dringende reden binnen de termijn van drie 
dagen te rekenen van de kennisname van het verweten feit is gegeven". Het ar-
rest oordeelt vervolgens "dat zelfs al konden de aan verweerster verweten feiten 
als een zware fout aangemerkt worden, die fout [...] dan nog niet als een dringen-
de reden kon worden beschouwd", d.w.z. als een fout die elke professionele sa-
menwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte, op 
grond dat "alleen kan worden vastgesteld dat het onderzoek laattijdig werd opge-
start" en dat, "indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoerder, oordeelden dat 
de feiten waarvan zij [verweerster] verdachten, als het ware als een dringende re-
den konden worden aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978, dan hadden ze het onderzoek in die omstandigheden noodzakelijkerwijs 
sneller opgestart en afgerond".

Het arrest dat, enerzijds, oordeelt dat "de termijnen die noodzakelijk waren 
voor  het  onderzoek  van  de  kassarolletjes  verantwoord  lijken"  en,  anderzijds, 
vaststelt "dat het onderzoek laattijdig werd opgestart" en eiseres verwijt het on-
derzoek niet sneller opgestart" of "gevoerd" te hebben, is omkleed met tegenstrij-
dige redenen en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 biedt elke partij de mogelijk-

heid om de arbeidsovereenkomst om dringende reden op te zeggen, maar ver-
plicht ze daartoe niet. Volgens het tweede lid van dat artikel moet onder dringen-
de reden worden verstaan, elke zware tekortkoming die elke professionele sa-
menwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt. Wanneer, bijgevolg, het feit dat de opzegging van de over-
eenkomst  verantwoordt  een  tekortkoming  is  die  zich  herhaaldelijk  voordoet, 
wordt het tijdstip met ingang waarvan die herhaalde tekortkoming elke professi-
onele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt, aan de 
beoordeling overgelaten van de partij die het haar bij wet toegekende recht wil 
uitoefenen.

Te dezen blijkt uit het arrest dat de eiseres de verweerster bij brief van 23 juni 
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1997 een gedrag verweten heeft dat zij al enige tijd vertoonde en die erin bestond 
door klanten achtergelaten kassabonnen te recupereren en vervolgens de waarde-
punten waarop die bonnen recht gaven, op haar "Delhaize Plus-kaart" over te 
brengen.

Het arrest beslist dat, indien ervan uitgegaan wordt dat die feiten een dringen-
de reden vormden, "dan nog niet geoordeeld kan worden dat die fout elke profes-
sionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakte", op grond dat "de geruchten over de recuperatie van de kassabonnen 
reeds [...] meer dan een jaar de ronde deden", dat het onderzoek door de eiseres 
laattijdig was opgestart en dat, "indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoer-
der, oordeelden dat de feiten waarvan zij [verweerster] verdachten, bijna als een 
dringende reden konden worden aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978, dan hadden zij het onderzoek in die omstandigheden noodzake-
lijkerwijs sneller opgestart en gevoerd".

Het arrest miskent aldus het recht van de eiseres om het tijdstip te bepalen met 
ingang waarvan de herhaalde en als dringende reden omschreven tekortkoming 
van verweerster elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellij-
ke en definitief onmogelijk heeft gemaakt, en verantwoordt het de veroordeling 
van de eiseres om aan de verweerster een compensatoire opzeggingsvergoeding 
te betalen, bijgevolg niet naar recht (schending van de artikelen 32, 3°, 35, eerste 
en tweede lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, is de dringende reden de zware tekortkoming die elke pro-
fessionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt.

Die bepaling beperkt het begrip fout niet tot tekortkomingen aan een wettelij-
ke, verordenende of overeengekomen verplichting, maar verstaat hieronder ook 
elke gedragsfout die een normaal voorzichtig en bedachtzaam werknemer niet 
zou begaan.

Het arrest, dat erkent "dat het aannemelijk is dat [verweerster] [...] een bepaald 
aantal  punten  van  door  klanten  achtergelaten  kassabonnen ingezameld  heeft" 
maar oordeelt "dat de aangevoerde feiten [...] niet echt omschreven worden", dat 
"[eiseres] [...] de gegevens niet preciseert die het bedrog opleveren, evenmin als 
de redenen waarom het gedrag van [verweerster] een schending zou hebben op-
geleverd van een haar welbekende procedure", dat dit gedrag geen tekortkoming 
"aan een bepaling [van het] arbeidsreglement" vormde, dat "[eiseres] de houding 
van [verweerster] thans niet meer als diefstal omschrijft, maar [...] vermeldt dat 
de praktijk van [verweerster] overeenstemde met de opname van een bepaalde 
geldsom of met de toe-eigening van goederen met gelijke waarde", en "dat het 
arbeidshof die omschrijving niet kan bijtreden" verantwoordt zijn beslissing "dat 
het foutief karakter van de aan [verweerster] verweten feiten niet is aangetoond" 
niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig, enerzijds, bij het onderzoek van de naleving van de ter-

mijn van drie dagen, bedoeld in artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978, 
erop te wijzen dat "de termijnen waarbinnen [verweerster] op 20 juni 1997 is ge-
hoord,  alsook  die  welke  noodzakelijk  waren  voor  het  onderzoek  [...]  verant-
woord lijken", en, anderzijds, bij de beoordeling van het dringend karakter van 
de reden van ontslag, "vast te stellen" "dat het onderzoek laattijdig is".

Het onderdeel is gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van de eerste 

twee middelen of van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassa-
tie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart en verweersters vordering tot schadeloosstelling wegens wil-
lekeurig ontslag verwerpt.

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

Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 357

3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN 
- BEGRIP - GEDRAG - BEGRIP

Onder willekeurig ontslag wordt  het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen 
werkman  verstaan,  op  grond  van  redenen  die  geen  enkel  verband  houden  met  het  
gedrag van de werkman; de reden dat  de werkman weigerde het gewaarborgd loon,  
waarop hij recht had, op te geven, houdt geen enkel verband met zijn gedrag1.  (Art. 63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(SPRL MARCEL CLOQUET T. D.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass. 8 dec. 1986, A.R. 5253, nr. 211.
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(A.R. S.05.0023.F)

Hof van Cassatie van België
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 september 2004 van het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast 1. dat verweerder op 1 juni 1993 bij de eiseres in dienst 

treedt in de hoedanigheid van "handarbeider plus leerjongen-metselaar"; 2. dat 
de verweerder de eiseres op 11 februari 1997 een medisch getuigschrift bezorgt 
voor de periode van 11 tot 17 februari, met verlenging van 18 tot 21 februari; 3. 
dat de eiseres de verweerder op 18 februari 1997 een brief stuurt waarin zij haar 
waarschuwing herhaalt dat zij hem niet langer het gewaarborgd loon zou uitbeta-
len in geval van arbeidsongeval [overkomen] bij een andere werkgever en twee 
oplossingen voorstelt, en 4. dat op 24 februari 1997 het ontslag om dringende re-
den gegeven wordt.

Het arrest beslist dat het ontslag om dringende reden ten onrechte is gegeven 
en bevestigt de beslissing van de arbeidsrechtbank om de eiseres te veroordelen 
tot betaling van een beëindigingsvergoeding.

Inzake de vergoeding wegens willekeurig ontslag beslist het arrest dat het ont-
slag "willekeurig is omdat het niet gegrond is op een van de redenen bedoeld in 
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978". Het arrest bevestigt bijgevolg het bestre-
den vonnis en kent een vergoeding wegens willekeurig ontslag toe van 394.056 
frank, thans 9.768,39 euro, te verhogen met de wettelijke en gerechtelijke mora-
toire interesten op het nettobedrag, met ingang van de datum van de opeisbaar-
heid ervan.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"a) De eerste rechters hebben [verweerder] een vergoeding wegens willekeurig 

ontslag toegekend zonder deze te verantwoorden;
Artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat het ontslag willekeurig is 

wanneer het gegeven wordt om redenen die geen verband houden met de ge-
schiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendig-
heden inzake de werking van de onderneming;

De bewijslast van de werkelijkheid van de aangevoerde redenen en van het 
verband tussen die redenen en het ontslag berust bij de werkgever;
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De arbeidsgerechten dienen de juistheid van de aangevoerde redenen te onder-
zoeken en de reële oorzaken van het ontslag te bepalen, d.w.z. op grond van de 
gegevens waarover ze beschikken, de juiste reden voor het ontslag vinden;

b) [Eiseres] wijst erop dat 'de aangeklaagde feiten aangetoond zijn door de ver-
schillende  [brieven]  die  verstuurd  zijn  naar  de  verschillende  administratieve 
overheidsdiensten die werknemers dienen te controleren' en dat de aangevoerde 
reden 'als een geldige ontslagreden beschouwd' moet worden. Zij preciseert dat 
de aangevoerde reden 'bestond in het feit dat [verweerder] in het weekend zwart-
werk verrichte en de kosten door de onderneming liet dragen' en dat die reden 'de 
in de ontslagbrief gegeven reden aanvult en verduidelijkt: verbod op mededin-
ging";

Het [arbeids]hof vermeldt dat [eiseres] in haar brief van 17 maart 1997 aan de 
C.S.C. Waals-Brabant schreef:

'Hier ben ik het niet meer mee eens: dat de werkman voor een andere werkge-
ver arbeid verricht, is voor mij geen probleem, maar dat hij voor de tweede keer 
ziekteverlof aanvraagt omdat hij zich bij een ander verwondt, duld ik niet langer; 
hij was gewaarschuwd, dit is puur oplichting; vandaar dat de werkman de keuze 
had... ofwel verloor hij zijn dagen gewaarborgd loon, ging hij naar de sociale 
dienst om zijn zaak uit te leggen en nam hij een individuele ongevallenverzeke-
ring, ofwel de tweede oplossing, ontslag om dringende reden (poging tot oplich-
ting) met uitwerking van het concurrentiebeding';

Op 19 februari 2001 schreef de zaakvoerder van [eiseres] aan zijn advocaat 
(brief neergelegd in [haar] dossier):

'Ik heb de werkman niet om dringende reden ontslagen omdat hij zwartwerk 
verrichte; dat hij dit echter als ziekteverlof laat overkomen, daar ga ik niet mee 
akkoord';

Uit alle gegevens van het dossier (met name de correspondentie van [eiseres]) 
en uit de conclusie die [eiseres] voor de eerste rechters en in hoger beroep geno-
men heeft, kan worden afgeleid dat de ware reden waarvoor [eiseres] [verweer-
der] ontslagen heeft, niet het vermeende zwartwerk voor een derde was, maar 
wel zijn weigering om het gewaarborgd loon op te geven;

Hierboven is  uiteengezet  dat  [verweerder],  door de uitbetaling van zijn ge-
waarborgd loon te vragen, van [eiseres] vorderde dat zij haar wettelijke verplich-
tingen zou nakomen;

Het ontslag blijkt dus gegeven te zijn als vergelding voor een rechtmatige eis;
Het ontslag is willekeurig omdat het niet gegrond is op een van de redenen be-

doeld in artikel 63 van de wet van 3 juli 1978".
Grieven
Luidens artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten, wordt onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, 
verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde 
tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van 
de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van 
de onderneming, de instelling of de dienst.
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Dus is het ontslag om redenen die verband houden met het gedrag van de 
werkman geen willekeurig ontslag. Dit gedrag hoeft niet foutief te zijn.

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een vordering tot betaling van een 
vergoeding wegens willekeurig ontslag, dienen te onderzoeken of het door de 
werkgever aangevoerde feit, zoals de eis van de werknemer om een voordeel, zij 
het dan een wettelijk voordeel, te verkrijgen, samen met alle door de werkgever 
aangevoerde omstandigheden die aan dit feit  een bijzonder karakter verlenen, 
een geldige reden van ontslag is.

Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat "uit alle gegevens van het dossier (met name de briefwis-

seling van [eiseres]) en uit de conclusie die [eiseres] voor de eerste rechters en in 
hoger beroep genomen heeft, kan worden afgeleid dat de ware reden waarvoor 
[eiseres] [verweerder] ontslagen heeft, niet het vermeende zwartwerk voor een 
derde was, maar wel zijn weigering om af te zien van het gewaarborgd loon".

Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet, dienden de rechtbanken te ant-
woorden op alle terzake dienende verweermiddelen die door de partijen regelma-
tig voor hen worden opgeworpen.

Overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
moet de rechter de bewijskracht van de akten eerbiedigen en kan hij bijgevolg 
niet beslissen dat een akte een bewering bevat die er niet in is vervat of dat het 
geen bewering bevat die er wel in is vervat.

De eiseres heeft in haar appèlconclusie het volgende aangevoerd:
"Hij hoort niet voor anderen dan voor zijn werkgever arbeid te verrichten, en 

dan gaat het nog wel om zwartwerk zonder handelsregister of verzekering, en 
daarbij legt hij de risico's die hij neemt door bij anderen te gaan werken, ten laste 
van zijn werkgever;

[...] Het feit dat hij bij andere werkgevers in het weekend zwartwerk verricht 
en dat  hij  de  gevolgen van de ongevallen die  hem tijdens die  onregelmatige 
werktijden overkomen, door de werkgever laat dragen, vormt een fout aan de zij-
de van de werkman;

[...] [Verweerder] erkent dat de door [eiseres] in haar verzoekschrift uiteenge-
zette reden bestaat in het feit 'dat [verweerder] zwartwerk in het weekend ver-
richtte en de kosten door de onderneming liet dragen';

[...] In werkelijkheid betreffen de verwijten van [eiseres] aan zijn adres steeds 
zijn onaanvaardbaar gedrag, voor zover dit noodzakelijkerwijs [leidde] tot oneer-
lijke mededinging ten aanzien van zijn werkgever;

[...] Dat de onderneming het gewaarborgd loon moet uitbetalen, is een van de 
perverse gevolgen van de verweten fout, met name de (onwettige) mededinging 
ten aanzien van de onderneming door het verrichten van zwartwerk, en het feit 
om de risico's door diezelfde onderneming te laten dragen".

Aldus betoogde eiseres dat de reden voor het ontslag gevormd werd door het 
feit dat de verweerder van de eiseres de betaling van het gewaarborgd loon vor-
derde, al was de arbeidsongeschiktheid die tot betaling van dat gewaarborgd loon 
aanleiding had gegeven, veroorzaakt door het werk dat de verweerder bij en voor 
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een derde had verricht.
In zoverre het arrest beslist dat de ware reden voor verweerders ontslag door 

eiseres diens weigering was om af te zien van het gewaarborgd loon, antwoordt 
het niet op het verweermiddel van de eiseres volgens welke de reden van ontslag 
in het feit bestond dat verweerder de betaling van het gewaarborgd loon vorder-
de, met dien verstande dat de arbeidsongeschiktheid waarop dat gewaarborgd 
loon recht gaf, veroorzaakt was door een letsel dat was opgelopen tijdens het 
verrichten van werk voor een derde en waarvan hij de kosten dus door de eiseres 
liet dragen, en omkleedt het zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending 
van artikel 149 van de Grondwet). Aldus houdt het arrest, bij het onderzoek van 
het recht op vergoeding wegens willekeurig ontslag, geen rekening met het door 
de werkgever aangevoerde feit  dat  het ontslag verantwoordt en met alle door 
hem aangevoerde omstandigheden rond dat feit (schending van artikel 63 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
van die wet van 3 juli 1978).

Daarenboven miskent het arrest, door die beslissing, de bewijskracht van de 
akten die het vermeldt, met name de briefwisseling van eiseres en de conclusie 
die zij voor de eerste rechters en in hoger beroep genomen heeft, aangezien uit 
die akten volgt dat de ontslagreden wel degelijk het feit was dat de verweerder 
de betaling van het gewaarborgd loon vorderde, met dien verstande dat de ar-
beidsongeschiktheid waarop dat  gewaarborgd loon recht  gaf,  veroorzaakt was 
door een letsel dat was opgelopen tijdens het verrichten van werk voor een derde 
en waarvan hij de kosten dus door de eiseres liet dragen.

De briefwisseling van de eiseres, waarvan het arbeidshof gewag maakt, ver-
meldt:

"Ik heb u gewaarschuwd dat ik het gewaarborgd loon niet meer zou uitbetalen 
in geval van arbeidsongeval overkomen tijdens het verrichten van werk bij een 
andere werkgever" (brief van 18 februari 1997);

"Hier ben ik het niet meer mee eens: dat de werkman voor een andere werkge-
ver arbeid verricht, is voor mij geen probleem, maar dat hij voor de tweede keer 
ziekteverlof aanvraagt omdat hij zich bij een ander verwondt, duld ik niet langer; 
ik had hem gewaarschuwd" (brief van 17 maart 1997);

"Ik heb de werkman niet om dringende reden ontslagen omdat hij zwartwerk 
verrichte; dat hij dit echter als ziekte laat overkomen, daar ga ik niet mee ak-
koord" (brief van 19 februari 2001);

In de conclusie die ze voor de eerste rechter nam, had de eiseres betoogd:
"[...] '[Verweerder] heeft ten gevolge van werk dat hij niet heeft aangegeven en 

dat hij voor eigen rekening heeft verricht, zijn knieën verbrand met het cement 
van de deklaag;

[...] [Verweerder] meende daarenboven ook het gewaarborgd loon te kunnen 
genieten en heeft een medisch getuigschrift ingediend;

[...] Dit heeft [eiseres] woedend gemaakt, aangezien ze het niet duldde dat ze 
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de onderneming gedesorganiseerd zag worden door een werkman die van zijn 
hoedanigheid misbruik maakte om in zekere zin uit te rusten van het zwartwerk 
dat hij had verricht, terwijl hij tegelijkertijd een wettelijke vergoeding ontving;

[...] De beslissing van [verweerder] om zijn recht op gewaarborgd loon te be-
houden, terwijl zijn ziekte te wijten was aan zwartwerk, is de dringende reden 
die het ontslag op staande voet verantwoord heeft".

Zo betoogde eiseres in de bovenvermelde conclusie die zij voor het arbeidshof 
nam en die thans als volledig weergegeven wordt beschouwd, ook dat de ont-
slagreden gevormd werd door het feit dat de verweerder de betaling van het ge-
waarborgd loon ten laste van de eiseres vorderde, al was de arbeidsongeschikt-
heid die tot betaling van dat gewaarborgd loon aanleiding had gegeven, veroor-
zaakt door het werk dat door de verweerder bij en voor een derde was verricht.

In zoverre het arrest beslist dat uit de briefwisseling van de eiseres en uit de 
conclusie die zij voor de eerste rechter en voor het hof van beroep heeft geno-
men, blijkt dat de ware reden voor het ontslag van verweerder diens weigering is 
om van het gewaarborgd loon af te zien, miskent het de bewijskracht van die ak-
ten, door een uitlegging ervan te geven die niet verenigbaar is met de bewoordin-
gen en de draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek). Bij het onderzoek van het recht op vergoeding wegens 
willekeurig ontslag houdt het arrest  bijgevolg geen rekening met het  door de 
werkgever aangevoerde feit dat het ontslag verantwoordt, en met alle door hem 
aangevoerde omstandigheden rond dat feit (schending van artikel 63 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
van de voormelde wet van 3 juli 1978).

Tweede onderdeel
Om het willekeurig ontslag in de zin van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 

te weerleggen, is het voldoende dat de reden voor het ontslag van de werkman 
betrekking heeft op zijn gedrag, zonder dat daarom vereist is dat dit gedrag in 
strijd is met de wet of zelfs foutief is.

Wanneer de werkgever de werkman ontslaat omdat laatstgenoemde weigert af 
te zien van het gewaarborgd loon dat bij arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, 
geeft hij het ontslag op basis van een reden die verband houdt met het gedrag van 
de werknemer. Dit is des te juister wanneer de werkgever, zoals te dezen, preci-
seert dat hij de werkman verwijt op zijn kosten een gewaarborgd loon te willen 
genieten voor een arbeidsongeschiktheid die  veroorzaakt is  door werk dat  bij 
derden is verricht.

Het arrest, dat oordeelt dat de reden waarvoor de eiseres de verweerder heeft 
ontslagen, diens weigering was van om het gewaarborgd inkomen af te zien, 
heeft dus niet wettig kunnen besluiten dat de ontslagreden geen verband met het 
gedrag van de werknemer hield.

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
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van de voormelde wet van 3 juli 1978).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel 
Het arrest herhaalt bij het onderzoek naar de waarheid van de dringende reden 

van ontslag die de eiseres afleidt uit de weigering van verweerder om van zijn 
gewaarborgd loon af te zien, dat het gewaarborgd loon krachtens artikel 52, §1, 
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ver-
schuldigd is in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ongeval, ander dan een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, en oordeelt dat 
"[eiseres] niet aantoont dat [verweerder] getroffen is door een arbeidsongeval tij-
dens het verrichten van werk voor een derde" en "dat [verweerder], door de uit-
betaling van zijn gewaarborgd loon te vragen, [eiseres] heeft verzocht om haar 
wettelijke verplichtingen na te komen".

Het arrest antwoordt op basis van die redenen, samen met die welke in het 
middel worden weergegeven, "dat de ware reden waarvoor [eiseres] [verweer-
der] heeft ontslagen, niet het vermeende zwartwerk was maar wel zijn weigering 
om af te zien van het gewaarborgd loon", op de in het middel bedoelde conclusie 
van de eiseres.

Het arrest dat oordeelt dat hij niet was getroffen door een arbeidsongeval tij-
dens het verrichten van werk voor een derde en dat het gewaarborgd inkomen 
hem bijgevolg verschuldigd was, en, vervolgens, dat de ware reden voor het ont-
slag van de verweerder zijn weigering was om van dat loon af te zien, maar niet 
ontkent dat de eiseres het foutief karakter van die weigering afgeleid had uit het 
feit dat het gewaarborgd loon niet verschuldigd was wegens de oorsprong van de 
arbeidsongeschiktheid  op  grond  waarvan  het  gevorderd  werd,  geeft  derhalve 
noch aan de brieven van eiseres van 18 februari, 17 maart 1997 en 19 februari 
2001, noch aan haar conclusie een uitlegging die niet verenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van die akten niet.

De vermeende schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 is voor het 
overige uitsluitend afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de ande-
re, in dat onderdeel bedoelde bepalingen.

Tweede onderdeel
Het arrest dat, zoals gezegd, als ware reden voor het ontslag van de verweerder 

diens "weigering om van het gewaarborgd loon af te zien" beschouwt, oordeelt 
dat verweerder, "door de betaling van [dat] loon te vragen", de eiseres alleen 
maar "verzocht [heeft] haar wettelijke verplichtingen na te komen" en dat "het 
ontslag dus gegeven lijkt te zijn als vergelding voor een rechtmatige eis".

Het arrest heeft op grond van die vermeldingen wettig kunnen beslissen dat het 
ontslag van de verweerder geen verband met zijn gedrag vertoont.

Geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 358

3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN 
- BEGRIP - GEDRAG - BEGRIP

Een ontslag is niet willekeurig, alleen omdat het gemotiveerd is door een gedrag van de  
ontslagen werkman dat andere, niet ontslagen werknemers ook hebben vertoond1.  (Art. 
63, Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. T. ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0124.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 9 mei 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eiser door de verweerster op 4 oktober 1993 

voor onbepaalde tijd in dienst is genomen bij wege van een arbeidsovereenkomst 
voor werklieden en dat hij op 20 mei 1998 is ontslagen met toekenning van een 
beëindigingsvergoeding, verwerpt het arrest de vordering van de eiser tot veroor-
deling van de verweerster tot betaling van een vergoeding wegens willekeurige 
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, op de volgende gronden:

"Vergoeding wegens willekeurig ontslag 
Artikel 63, eerste en tweede lid, bepaalt dat: 'Onder willekeurige afdanking 

1 Het O.M. meende dat het bestreden arrest regelmatig met redenen was omkleed en naar recht was 
verantwoord.  Wat  inz.  dat  laatste  punt  betreft,  herhaalde  het  dat  het  ontslag  niet  willekeurig is, 
wanneer het gegeven wordt om redenen die betrekking hebben op het gedrag van de werkman, zelfs 
als dat gedrag niet  foutief is.  (Cass.  6 juni  1994, A.R. S.93.0131.F, nr.  289; 22 jan.  1996, A.R. 
S.95.0092.F, nr. 48.)
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wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman 
die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband hou-
den met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de 
dienst. Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de 
voor het ontslag ingeroepen redenen';

Uit de parlementaire voorbereiding van die tekst blijkt dat de minister 'elk ont-
slag waarvoor geen geldige reden bestaat in de zin van de aanbeveling nr. 119 
van de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie' als wille-
keurig beschouwde [...] en zodoende verwees naar een gewettigde reden van ont-
slag;

De aangenomen tekst bevat die verduidelijking echter niet, maar vermeldt en-
kel, op een algemene manier, dat een ontslag niet willekeurig is van zodra het 
verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werkman, met als ge-
volg dat  eender welk gedrag van de werkman aangevoerd kan worden om te 
voorkomen dat het ontslag als 'willekeurig' omschreven zou worden, zonder dat 
dit gedrag foutief of zelfs laakbaar hoeft te zijn [...];

De tekst, zoals hij thans is verwoord, heeft geen enkele betekenis [...]. Volgens 
het [arbeids]hof zou het wenselijk zijn de tekst te wijzigen als men er de oor-
spronkelijke betekenis aan wil geven;

Te dezen wordt niet betwist dat [eiser] geweigerd heeft op 15 mei 1998 over-
uren te werken om de vrachtwagens te ontladen. Die weigering houdt verband 
met het ontslag van 20 mei 1998;

Artikel 63 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals het thans 
van toepassing is, staat niet toe dit ontslag als willekeurig te omschrijven, onge-
acht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (gezinsverplich-
tingen) voor die weigering had;

Het hoger beroep is gegrond".
Grieven
Al vormt het ontslag van een werkman op grond van redenen die zijn gedrag 

betreffen, op zich geen willekeurig ontslag,  toch kan het  ontslag dat  gegeven 
wordt omdat de werkman een onrechtmatig bevel van de werkgever niet heeft 
willen gehoorzamen, een willekeurig ontslag vormen, dat het bevel van de werk-
gever om overuren te werken terwijl hij weet dat de werkman deze niet kan pres-
teren, onrechtmatig is, dat het onrechtmatig karakter van het bevel van de werk-
gever  kan  worden  afgeleid  uit  een  discriminerend  ontslag,  aangezien  andere 
werklieden voor een soortgelijk gedrag niet zijn gestraft. 

De eiser heeft in conclusie niet alleen betoogd dat zijn weigering om de geëiste 
overuren te werken - wat hij niet betwist - niet foutief was, maar ook a) dat hij de 
geëiste overuren niet kon werken en dat de verweerster dit wist, en b) dat alle 
werklieden van de ploeg waar de eiser deel van uitmaakte, op hetzelfde tijdstip 
en in dezelfde omstandigheden eveneens geweigerd hadden om die overuren te 
werken, en dat geen van hen was ontslagen.

De eiser betoogde aldus a) dat zijn weigering verantwoord werd door een ge-
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val van overmacht, waarvan zijn werkgever op de hoogte was en b) dat hij het 
slachtoffer van discriminatie was geworden, aangezien hij de enige was die voor 
die weigering was gestraft.

Na die middelen te hebben aangevoerd, voegde de eiser hieraan toe, met bron-
nen uit de rechtspraak als bewijs, dat "men de werkgever niet mag toestaan een-
der welke voor interpretatie vatbare gebeurtenis of feit als laakbaar aan te mer-
ken en er een ontslag mee te verantwoorden, aangezien de beoordelingsgegevens 
in hoofdzaak afhankelijk zijn van de professionele context, van de plaats van de 
werknemer in de hiërarchie en van wat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden".

Het arrest, dat op grond van de bekritiseerde redenen beslist dat de weigering 
van de eiser om de geëiste overuren te werken geen grond voor een willekeurig 
ontslag kan opleveren omdat die weigering verband houdt met dat ontslag, "on-
geacht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (gezinsver-
plichtingen) voor die weigering had", antwoordt op geen van die middelen en is 
dus  niet  regelmatig met  redenen omkleed (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

Het miskent in ieder geval het begrip willekeurig ontslag (schending van arti-
kel 63 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
In tegenstelling tot wat het middel betoogt, heeft de eiser voor het arbeidshof 

het willekeurig karakter van zijn ontslag niet afgeleid uit de discriminatie waar-
door het zou zijn aangetast.

Het arrest oordeelt dat de eiser is ontslagen omdat hij geweigerd heeft over-
uren te werken en dat "artikel 63 van de wet [van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten] [...] niet toestaat dat ontslag als willekeurig te omschrij-
ven, ongeacht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (ge-
zinsverplichtingen) voor die weigering had".

Met die overwegingen antwoordt het arrest op de in het middel bedoelde con-
clusie van de eiser, door tegen te werpen dat ze niet terzake dienend is ten aan-
zien van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, en omkleedt het zijn beslissing re-
gelmatig met redenen.

Voor het overige, enerzijds, stelt het arrest niet vast dat de verweerster gewe-
ten zou hebben dat de eiser de door haar gevraagde overuren niet kon werken, 
en, anderzijds, is een ontslag niet willekeurig alleen op grond dat het ingegeven 
is door een gedrag van de ontslagen werknemer dat andere, niet ontslagen werk-
nemers ook vertoond hebben.

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

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Storck – Deels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 359

2° KAMER - 27 juni 2006

1º VEILIGHEID VAN DE STAAT - EUROPEES ANTITERRORISMEVERDRAG - STRAFBARE 
FEITEN GEPLEEGD MET GEBRUIKMAKING VAN AUTOMATISCHE VUURWAPENS - AUTOMATISCHE 
VUURWAPENS - BEGRIP

2º WAPENS - EUROPEES ANTITERRORISMEVERDRAG - STRAFBARE FEITEN GEPLEEGD MET 
GEBRUIKMAKING VAN AUTOMATISCHE VUURWAPENS - AUTOMATISCHE VUURWAPENS - BEGRIP

3º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag,  
het  gebruik  van vuurwapens  omvatten  waarmee ten minste  automatisch  kan worden 
herladen, hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag 
een algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en  
semi-automatische  vuurwapens1.  (Art.  1,  e),  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van 

1 Zie  omtrent  de  invulling  van  het  begrip  "automatische  vuurwapens"  in  het  Europees 
Antiterrorismeverdrag: de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende goedkeuring van 
het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 
(Parl.  St.  Kamer,  1977-78,  nr.  486-1,  p.  2)  die verduidelijkt  dat  artikel  1  van het  verdrag geen 
omschrijving van de terreurdaad noch van het politiek delict geeft. "Een zodanige omschrijving bleek 
moeilijk te geven en bovendien overbodig. Het artikel beperkt zich tot de opgaaf, naast de strafbare 
feiten  waarin de  internationale  verdragen betreffende  de  vliegtuigkaping en  de  bescherming van 
diplomaten voorzien, van een reeks hatelijke handelingen die gevolgen hebben in het blinde weg 
(gebruik van bommen, bombrieven, automatische vuurwapens) of die gericht zijn tegen onschuldige 
personen (gijzeling)"; verder wordt bij het toelichtend verslag bij het verdrag onderstreept dat het 
verdrag enkel van toepassing is op bijzonder hatelijke en ernstige daden waarvan dikwijls personen 
het  slachtoffer  zijn  die  met  de  motieven  van  die  daden  geen  uitstaans  hebben  (nr.  21  van  het 
toelichtend verslag, zoals ook gepubliceerd in Parl. St. Kamer, 1977-78, nr 486-1, p. 8); de categorie 
strafbare feiten bedoeld in artikel 1, e), komen -in tegenstelling tot deze in de letters a) tot en met d)- 
nog niet voor in internationale verdragen, maar worden zo ernstig geacht dat men het nodig heeft 
geoordeeld ze gelijk te stellen met de strafbare feiten van de letters a) tot en met d) (nr. 35 van het 
toelichtend verslag); lid e heeft betrekking op de strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
bommen en andere tuigen die de dood tot gevolg kunnen hebben (in het Frans "... de tuer au hasard".  
"Het is enkel van toepassing wanneer het gebruik gevaar heeft opgeleverd voor personen d.w.z. een 
risico  voor  personen,  zelfs  zonder  ze  werkelijk  te  hebben gekwetst" (nr.  38 van het  toelichtend 
verslag bij het verdrag); ook bij de bespreking van de goedkeuringswet wordt onderstreept dat de 
grondgedachte van het verdrag is dat sommige misdaden vanwege de gebruikte middelen of wegens 
hun gevolgen zo hatelijk zijn dat men ze niet langer zomaar onder de categorie politieke misdrijven 
kan rangschikken met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn (Parl. St. Kamer, 1981-82, nr. 241-4, 
p. 28); er werd op gewezen dat artikel 1 van het Terrorismeverdrag betrekking heeft op handelingen 
die worden gekenmerkt door "le danger qu'ils constituent pour un ensemble de personnes souvent 
prises au hasard et sans lien direct avec les motifs de l'auteur (utilisation de bombes, armes à feu 
automatiques, lettres piégées,  et...).  Si  cette  seconde catégorie peut,  à  première vue,  englober un 
ensemble très vaste d'actes de violence, il faut néanmoins souligner qu'ils se caractérisent tous par 
leur gravité, la non-discrimination en ce qui concerne les victimes et le caractère aveugle de l'effet de 
certains moyens utilisés. Tous les actes visés constituent un danger collectif et peuvent atteindre des 
innocents par des méthodes cruelles" (B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne pour la répression 
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terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 jan. 1977)

3º  Cassatie  in  het  belang  van  de  wet  op  vordering  van  de  procureur-generaal  is  
ontvankelijk  zo  geen  enkele  partij  binnen  de  wettelijke  termijn  een  ontvankelijk  en 
gegrond cassatieberoep heeft ingesteld of wanneer tegen de in laatste aanleg genomen 
beslissing geen ontvankelijk cassatieberoep openstaat2. (Art. 442, Sv.)

(S. T. E.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef: 
1. Deze zaak is voor het Hof aanhangig ingevolge het cassatieberoep van de burgerlijke 

partij die opkomt tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de 
strafvordering in België lastens de verdachte F. E. niet ontvankelijk is.

De strafvordering heeft betrekking op feiten van moord, gepleegd op 9 januari 1996 te 
Istanbul (Turkije).

Voor de appèlrechters was in het geding de toepassing van artikel 2 van de wet van 2 
september  1985  houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van 
terrorisme,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  27  januari  1977  en  van  de  Overeenkomst 
betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen 
de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 
19793.

Artikel  2  van  de  wet  van  2  september  1985  bepaalt  dat  voor  de  toepassing  van 
voornoemde Verdragen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en de Belgische strafwet 
van toepassing is op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees Verdrag van 
27 januari 1977, wanneer een verzoek tot uitlevering door een Verdragssluitende Staat is 

du terrorisme. Un (faux) pas en avant?", J.T. 1977, (217) 219); op de bepaling van artikel 1, e), van 
het verdrag werd ook kritiek geleverd: "Quant au e, il confine au ridicule. Qu'on nous dise quels sont 
les délits politiques qui restent, si on n'utilise ni bombes, ni grenades, ni armes à feu automatiques? 
Le hold up ou l'assassinat avec un poignard ou un fusil moser? La grenade et la mitraillette sont donc 
devenues  des  armes  aveugles?  Ayant  des  effets  indiscriminés?  Pourquoi  diable  permettre  à  nos 
gendarmes de se promener munis de pareils engins dans les rues de Bruxelles?" (J.J.A. SALMON, "La 
Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un vrai pas en arrière",  J.T. 1977, (497) 
500);  du  Jardin  wijst  erop  dat  de  strafbare  feiten  van artikel  1  van het  Terrorismeverdrag,  met 
uitzondering van deze die verwijzen naar andere internationale verdragen, gekenmerkt worden door 
hun ernst, "par le danger qu'ils constituent pour les victimes innocentes et par le caractère aveugle et 
odieux  des  moyens  utilisés  ou  de  leur  effets"  (J.  DU JARDIN,  "De  quelques  particularités  de  la 
Convention  Européenne  pour  la  répression  du  terrorisme,  par  rapport  au  droit  extraditionnel 
classique", R.D.P. 1980, (15) 20); de bepaling van artikel 1, e), van het verdrag maakte het voorwerp 
uit van kritiek, onder meer omdat ze onvolledig zou zijn: "C'est là, manifestement, une formule qui 
cherche à recouvrir le plus grand nombre d'activités terroristes connues à ce jour. Mais, pour aussi 
large  qu'elle  soit,  elle  s'est  déjà  vu  adresser  le  reproche  d'être  incomplète:  ainsi,  pourquoi  ne 
mentionner que les armes automatiques?" (M. ROUJOU DE BOUBÉE, "La Convention européenne pour la 
répression du terrorisme et le droit de l'extradition", R.D.P. 1980, (63) 69); over artikel 1 van het 
Terrorismeverdrag werd nog gezegd dat het gaat om een opsomming met voor- en nadelen. "Elle 
permet, en comparaison d'une définition générale et abstraite, d'envisager toutes les hypothèses et de 
situer les actes constitutifs de l'infraction avec une certaine précision. Par contre, elle risque toujours 
d'être  lacunaire  et  d'être  rapidement  dépassée  par  les  événements"  (G.  FRAYSSE-DRUESNE,  "La 
Convention  européenne  pour  la  répression  du  terrorisme",  R.G.D.I.P.  1978,  (969)  995); 
laatstgenoemde auteur  wijst  er  op dat  tijdens de bespreking van het  verdrag in  de Raadgevende 
Vergadering de  vertegenwoordiger  van het  Verenigd Koninkrijk  de zwakte  van de  bepaling van 
artikel  1  hekelde,  "en ce  qu'il  exclut  les délits  commis sans  l'emploi  d'armes  automatiques"  (G. 
FRAYSSE-DRUESNE, l.c., 995, voetnoot 27).
2 Zie de concl. van het O.M. en Cass. 25 okt. 1983, A.R. nr. 8016, nr. 110; 18 mei 1999, A.R. 
P.97.1518.N, nr. 289 en 10 okt. 2000, A.R. P.98.1591.N, nr. 532.
3 B.S. 5 feb. 1986.
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ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.
Het artikel  1 van het  Europees Terrorismeverdrag waarnaar  wordt verwezen en dat 

zowel  voor  België  als  Turkije  bindend  is,  bepaalt  sub  littera  e)  dat  ten  behoeve van 
uitlevering tussen de Verdragsluitende Staten niet  als een politiek delict,  een met  een 
politiek delict samenhangend feit of een feit ingegeven door politieke motieven, worden 
beschouwd de strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van bommen, (hand)granaten, 
raketten,  automatische  vuurwapens  of  bombrieven  of  –pakjes,  voor  zover  dit  gebruik 
gevaar voor personen oplevert.

Bij het appèlgerecht spitste het debat zich toe op de vraag of het bij de feiten gebruikte 
semi-automatisch vuurwapen gelijkgesteld moet worden met een automatisch vuurwapen 
waarvan sprake in de voornoemde wetsbepalingen.

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat het bij de aanslag in Turkije gebruikte 
wapen geen automatisch vuurwapen is.

2. De eiser in cassatie voert hiertegen drie cassatiemiddelen aan.
M.i. is het bestreden arrest inderdaad niet cassatiebestendig, maar wel omwille van een 

andere rechtsgrond dan deze, ontwikkeld door de burgerlijke partij.
Opdat een verplichting tot vervolging in België zou bestaan, is krachtens artikel 2 van 

de wet van 2 september 1985 primair vereist dat een verzoek tot uitlevering door een 
Verdragsluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.

Het gaat daarbij om voorafgaande voorwaarden opdat vervolging in België mogelijk is; 
wordt  een  dader  immers  wél  uitgeleverd,  dan  vervalt  de  reden  om  in  ons  land  tot 
vervolging over te gaan, nu de natuurlijke rechter de buitenlandse rechter is.

Met artikel 2 van de wet van 2 september 1985 wordt alzo uitwerking verleend aan de 
artikelen 6 en 7 van het Europees Terrorismeverdrag.

Artikel 6.1 van het Verdrag bepaalt  dat  elke Verdragsluitende Staat de maatregelen 
neemt  die  nodig  zijn  om zijn  bevoegdheid  vast  te  leggen  tot  kennisneming  van  een 
strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin de vermoedelijke dader zich op zijn 
grondgebied bevindt en deze Staat hem niet uitlevert na een verzoek tot uitlevering te 
hebben ontvangen van een Verdragsluitende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging 
is  gebaseerd op een bevoegdheidsregel die  eveneens bestaat  in  de wetgeving van een 
aangezochte Staat.

Artikel 7 van het Verdrag bepaalt dat een Verdragsluitende Staat op het grondgebied 
waarvan  de  vermoedelijke  dader  van  een  strafbaar  feit  bedoeld  in  artikel  1  wordt 
aangetroffen  en  die  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft  ontvangen  overeenkomstig  het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 6, indien hij de vermoedelijke dader van het strafbaar 
feit  niet  uitlevert,  in  alle  gevallen  verplicht  is  de  zaak  zonder  onnodig  uitstel  voor 
vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen.

Deze bepalingen vormen de uitdrukking van de rechtsspreuk aut dedere aut iudicare4.
"De verplichting om de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor strafvervolging over te  

dragen komt in  bijkomende orde,  in  die  zin  dat  zij  afhankelijk wordt  gesteld  aan de  
voorafgaande weigering in een bepaald geval uit te leveren, wat slechts mogelijk is onder  
de omstandigheden bedoeld in het Verdrag of in andere verdrags- of wetsbepalingen"5.

Een gelijkaardige verplichting om de bevoegdheid vast te leggen en de zaak over te 
dragen aan de rechterlijke autoriteiten komt reeds voor in het Verdrag van Den Haag van 
16  december  1970  tot  bestrijding  van  het  wederrechtelijk  in  zijn  macht  brengen  van 

4 Zie het toelichtend verslag bij het Verdrag van 27 jan. 1977, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p. 
9, i.h.b. randnummer 26.
5 Ibid.
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luchtvaartuigen en het Verdrag van Montreal van 23 september 1971 tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart6.

3. Blijkens het toelichtend rapport bij het Europees Terrorismeverdrag moeten voor de 
toepassing van artikel 7 ervan en de verplichte bevoegdheidsuitbreiding om een vervol-
ging in te stellen, volgende voorwaarden vervuld zijn:

-  de  vermoedelijke  dader  van  het  strafbaar  feit  moet  zijn  aangetroffen  op  het 
grondgebied van de aangezochte Staat, en

- de aangezochte Staat moet een verzoek tot  uitlevering hebben ontvangen van een 
Verdragsluitende  Staat  waarvan  de  bevoegdheid  tot  vervolging  is  gebaseerd  op  een 
bevoegdheidsregel die eveneens bestaat in zijn eigen wetgeving7 ().

Hierbij  valt  op  te  merken  dat  de  termen  van  artikel  7  van  het  Europees 
Terrorismeverdrag  minder  speelruimte  laten  dan  het  vergelijkbare  artikel  7  van  het 
Verdrag van Den Haag van 16 december 1970.

Immers, artikel 7, eerste alinea, van laatstgenoemd verdrag bepaalt: "L'Etat contractant 
sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce  
dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise  
sur son territoire, à ces autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale".

In tegenstelling tot artikel 7 van het Europees Terrorismeverdrag wordt hier door de 
tekst  niet  expliciet  vereist  dat  de  aangezochte  Staat  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft 
ontvangen maar is er alleen sprake van "indien hij de vermoedelijke dader niet uitlevert" 
("s'il n'extrade pas ce dernier").

VAN DEN WYNGAERT besluit  dan  ook  dat  het  Haagse  Verdrag  niet  vereist  dat  een 
uitleveringsverzoek  werd  afgewezen:  "In  vele  verdragen,  o.a.  in  dat  van  Den Haag,  
bestaat  de  verplichting  tot  vervolging  los  van  de  vraag  of  er  een  voorafgaandelijk  
uitleveringsverzoek is geweest,  dat werd afgewezen.  Sommige meer recente verdragen  
stellen  zich wat  meer  "bescheiden"  op,  en verbinden de  plicht  tot  vervolging  aan de 
afwijzing van het uitleveringsverzoek: de plicht tot vervolging bestaat in deze verdragen  
slechts  voor  zover  uitlevering  eerst  gevraagd  was  door  een  andere  staat,  en  het  
uitleveringsverzoek niet werd ingewilligd".

In voetnoot verwijst deze auteur nu precies naar het Europees Terrorismeverdrag8.
De striktere formulering van het Europees Terrorismeverdrag in vergelijking met het 

Haagse  verdrag,  is  een  wezenlijk  argument  om  als  voorwaarde  te  vereisen  dat  een 
uitleveringsverzoek werd afgewezen.

Ook  uit  bepaalde  passages  van  het  toelichtend  rapport  bij  het  Europees 
Terrorismeverdrag9 volgt  dat  een  beslissing  waarbij  de  uitlevering  wordt  geweigerd, 
vereist is om de bevoegdheidsuitbreiding toe te kennen.

De doctrine gaat in dezelfde zin10.
4. Uit het voorgaande moet alsdan worden besloten dat voor de toepassing van artikel 

6 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p. 4.
7 Randnummers 59-60.
8 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 
2003, 1070.
9 I.h.b. de hierboven onder randnummer 2 aangehaalde passage ervan.
10 B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un (faux) pas en 
avant?",  J.T. 1977, (217) 219 en 220; J. DU JARDIN, "De quelques particularités de la Convention 
européenne pour la répression du terrorisme, par rapport au droit extraditionnel classique", R.D.P. 
1980, (15) 28-29; S. OSCHINSKY, "Espace judiciaire européen et terrorisme. Essai de mise au point", 
J.T. 1980, (289) 290; J.J.A. SALMON, "La Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un 
vrai pas en arrière", J.T. 1977, (497) 501.
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7, Europees Terrorismeverdrag een weigering tot uitlevering moet voorliggen; gelet op 
het feit dat artikel 2 van de wet van 2 september 1985 de effectuering van de artikelen 6 
en 7 van het Europees Terrorismeverdrag beoogt, moet ook in het kader van artikel 2 van 
de wet aan deze conditie zijn voldaan.

Artikel 8 van het Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957 dat bepaalt dat 
een aangezochte  partij  kan weigeren een persoon wiens uitlevering is  verzocht,  uit  te 
leveren, indien die persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten 
waarvoor uitlevering is verzocht, is irrelevant omdat te dezen de wettelijke voorschriften 
precies het tegenovergestelde geval beogen, met name geen vervolgingsbevoegdheid in 
geval van uitlevering.

De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 
derhalve  bepalend  voor  de  eventuele  bevoegdheidsuitbreiding  van  de  Belgische 
gerechten.  Zij  kunnen  zich  slechts  uitspreken  over  een  in  België  uit  te  oefenen 
strafvordering indien ze daartoe wettelijk de bevoegdheid hebben verkregen, d.i. wanneer 
een  verzoek  tot  uitlevering  werd  ingediend  en  de  vermoedelijke  dader  niet  wordt 
uitgeleverd. Hieraan is te dezen (nog) niet voldaan.

Het bestreden arrest stelt weliswaar vast dat een (eerste) uitleveringsverzoek vanwege 
Turkije  op  31  mei  2000  werd  afgewezen,  maar  er  blijken  nog  twee  verzoeken  tot 
uitlevering  te  bestaan  waarover  de  Belgische  regering  zich  vooralsnog  niet  heeft 
uitgesproken. Aldus ontbeerden de appèlrechters enige rechtsmacht om te oordelen over 
de ontvankelijkheid van de alhier uit te oefenen strafvordering omtrent de strafbare feiten, 
bedoeld in  artikel  1  van het  Europees Verdrag van 27 januari  1977 alsmede over  de 
toepassing van de Belgische strafwet.

5. De grieven die de eiser in cassatie aanvoert tegen de bestreden beslissing hebben 
evenwel geen betrekking op de rechtsmacht van het appèlgerecht: ze zijn aldus niet-ont-
vankelijk.

Daarbij  worden,  luidens  de  meestal  impliciete  rechtspraak  van  het  Hof,  geen 
cassatiemiddelen ambtshalve aangevoerd naar aanleiding van de enkele voorziening van 
de  burgerlijke  partij  tegen  een  arrest  van  buitenvervolgingstelling  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling11. Met een beslissing tot buitenvervolgingstelling kunnen worden 
gelijkgesteld de beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering12.

Die  onmogelijkheid  tot  het  aanvoeren  van  ambtshalve  middelen  wordt  weliswaar 
aangevochten. Cassatiemiddelen kunnen immers door het Hof steeds worden aangevoerd 
als  de  voorziening  de  uitspraak  van  de  strafvordering  betreft  en  het  is  niet  de 
hoedanigheid van de eiser in cassatie, maar wel de aard van de bestreden beslissing die 
daarbij bepalend moet zijn13.

Wat er ook van zij, te dezen spreken de appèlrechters zich uitdrukkelijk uit over de 
strafvordering en wordt hiertegen enkel door de burgerlijke partij opgekomen. Omwille 
van voornoemde rechtspraak van het Hof kan mijn ambt nochtans van het bestreden arrest 
kennis  geven  overeenkomstig  artikel  442  Wetboek  van  Strafvordering.  Zo  het  Hof 
evenwel zou oordelen dat toch een ambtshalve middel kan worden opgeworpen zal de 
vernietiging,  in  tegenstelling  tot  de  cassatie  in  het  belang  van  de  wet,  dan  wel  met 
verwijzing kunnen gepaard gaan.

6. Conclusie: vernietiging.

ARREST

11 Cass. 10 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 219; 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221; 10 sept. 1996, 
A.R. P.95.0849.N, nr. 299 en 16 feb. 2005, A.R. P.04.1428.F, nr. 95.
12 R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Complément IX, nr. 243.
13 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 3e Editie 2003, nr. 776.
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(A.R. P.05.1491.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit .
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd en vordert de cassatie 

in het belang van de wet.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Eerste middel
Tweede onderdeel 
1. Artikel 1, e), van het Europees Verdrag tot bestrijding van het terrorisme, 

opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 (Europees Antiterrorismeverdrag) 
bepaalt  dat  de  strafbare  feiten  gepleegd  met  gebruikmaking  van  bommen, 
(hand)granaten, raketten,  automatische vuurwapens of  bombrieven of  -pakjes, 
voor zover dit gebruik voor personen gevaar oplevert, ten behoeve van uitleve-
ring tussen verdragsluitende partijen niet als een politiek delict, een met een poli-
tiek samenhangend feit of een feit ingegeven door politieke motieven, wordt be-
schouwd.

Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Eu-
ropees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de toepassing tus-
sen de Lidstaten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 
december 1979, bepaalt dat voor de toepassing van de voornoemde verdragen de 
Belgische rechtbanken bevoegd zijn en de Belgische Strafwet van toepassing is 
op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 Europees Antiterrorismeverdrag, wan-
neer een verzoek tot uitlevering door een verdragsluitende Staat is ingediend en 
de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.]

2. Geen enkele bepaling van het Europees Antiterrorismeverdrag bepaalt wat 
onder "automatisch vuurwapen" dient te worden verstaan. 

3. Artikel 31.1. van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 
mei 1969, bepaalt dat een verdrag moet worden uitgelegd te goeder trouw over-
eenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context 
en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. 

4. Uit het toelichtend verslag voorafgaand aan het Europees Antiterrorismever-
drag blijkt dat de verdragsluitende partijen de toepassing van het verdrag beogen 
op bijzonder ernstige daden waarvan vaak personen het slachtoffer zijn die met 
de motieven van de aanslagen geen uitstaans hebben. Artikel 1, e), van voormeld 
verdrag onderstelt het gebruik van tuigen waardoor snel slachtoffers kunnen val-
len, zonder dat evenwel vereist is dat personen werkelijk gekwetst werden. 

Daaruit volgt dat de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Anti-
terrorismeverdrag, het gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste 
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automatisch kan worden herladen zodat snel en willekeurig kan worden gevuurd 
en een groot aantal slachtoffers kan worden gemaakt. Dergelijke wapens, zij het 
semiautomatisch, zijn, in tegenstelling tot de niet-automatische wapens, de vuur-
wapens bedoeld in artikel 1,e), Europees Antiterrorismeverdrag.

De bewoordingen "automatische vuurwapens" in artikel 1, e), Europees Anti-
terrorismeverdrag hebben bijgevolg een algemene draagwijdte en maken geen 
onderscheid tussen volautomatische en semiautomatische vuurwapens. 

5. Het arrest oordeelt dat artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag van toe-
passing is op het gebruik van volautomatische vuurwapens en niet van semiauto-
matische vuurwapens. Het oordeelt vervolgens dat de bij de ten laste gelegde fei-
ten gebruikte wapen een semiautomatisch vuurwapen is zodat de door de eiser 
ingevolge zijn burgerlijke partijstelling ingestelde strafvordering niet ontvanke-
lijk is. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven behoeven geen antwoord.
Vordering van de procureur-generaal
7. De procureur-generaal voert aan dat zolang de Belgische regering geen uit-

spraak gedaan heeft over de twee verzoeken, uitgaande van Turkije, tot uitleve-
ring van de verweerster wegens de feiten waarvoor eiser in België klacht heeft 
neergelegd, de Belgische rechtbanken onbevoegd zijn. Overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Anti-
terrorismeverdrag, zijn de Belgische rechtbanken immers slechts bevoegd en is 
de Belgische strafwet slechts van toepassing op de strafbare feiten bedoeld in ar-
tikel  1  Europees  Antiterrorismeverdrag,  wanneer  een  verzoek  tot  uitlevering 
door  een Verdragsluitende  Staat  is  ingediend en de vermoedelijke dader  niet 
wordt uitgeleverd. 

Op grond daarvan vordert de procureur-generaal de vernietiging van het arrest 
in het belang van de wet.

8. Artikel 442 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Wanneer een hof van be-
roep of van assisen, of een correctionele rechtbank of politierechtbank een arrest 
of een vonnis in laatste aanleg heeft gewezen, dat vatbaar is voor cassatie, maar 
waartegen geen van de partijen binnen de gestelde termijn is opgekomen, kan de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ook ambtshalve en niettegenstaande 
het verstrijken van de termijn, aan het Hof van Cassatie kennis ervan geven. Het 
arrest of het vonnis zal vernietigd worden zonder dat partijen zich erop kunnen 
beroepen om zich tegen de tenuitvoerlegging te verzetten".

Uit die bepaling volgt dat de cassatie in het belang van de wet op vordering 
van de procureur-generaal enkel kan worden uitgesproken wanneer tegen een in 
laatste aanleg genomen beslissing waarin een onwettigheid voorkomt, geen en-
kele partij binnen de wettelijke termijn een ontvankelijk cassatieberoep heeft in-
gesteld of wanneer tegen dergelijke beslissing geen ontvankelijk cassatieberoep 
openstaat. 
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9. Tegen het bestreden arrest is een ontvankelijk en gegrond cassatieberoep in-
gesteld. 

De vordering van de procureur-generaal is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand van het ver-

nietigde arrest.
Verwerpt de vordering tot cassatie in belang van de wet.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

27 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Maes, F.Schmitz, Brussel, L. Arnou, Brugge, P. Bekaert, Brugge 
en R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 360

2° KAMER - 28 juni 2006

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS 
GESTELD - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - GERECHTSKOSTEN - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET 
ONGELIJK IS GESTELD - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

1º en 2º Buiten het geval  van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is 
geopend  ten  gevolge  van  de  burgerlijke  partijstelling,  beoordeelt  de  feitenrechter  op  
onaantastbare wijze of de burgerlijke partij  die in  het  ongelijk  is  gesteld,  kan worden  
veroordeeld  in  alle  of  in  een  deel  van  de  kosten  jegens  de  Staat  en  jegens  de  
beklaagde1.

(B. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0297.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep gewezen. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

1 Cass. 26 nov. 1980, A.C., 1980-1981, nr. 189.
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dend 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 eerste middel:
Eerste onderdeel:
In zijn conclusie voor de appelrechters heeft de eiser een aanvullende provisio-

nele schadevergoeding gevorderd van 4.084,01 euro waarbij hij het provisionele 
karakter heeft verantwoord door het feit dat er nog steeds een medisch deskundi-
genonderzoek liep.

Het bestreden vonnis dat ten definitieve titel uitspraak doet over de voormelde 
vordering, beantwoordt die conclusie met geen enkele reden in zoverre daarin 
verzocht werd dat de schadevergoeding provisioneel zou zijn.

Het is aldus niet regelmatig met redenen omkleed.
Het middel is bijgevolg gegrond.
Over het tweede middel:
Krachtens artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan de 

burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de vol-
ledige of in een gedeelte van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde; 
zij wordt veroordeeld in alle kosten die door de Staat of door de beklaagde zijn 
gemaakt, in het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek 
is geopend ten gevolge van de burgerlijke partijstelling.

Uit die bepaling volgt dat de feitenrechter, buiten het geval van rechtstreekse 
dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van een burgerlij-
ke partijstelling, op onaantastbare wijze oordeelt of de burgerlijke partij die in 
het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle of in een deel van de kos-
ten jegens de Staat en jegens de beklaagde.

De verweerder werd door het beroepen vonnis veroordeeld om aan de eiser 
een schadevergoeding van 4.084, 01 euro te betalen, vermeerderd met de com-
pensatoire interest tegen een rentevoet van 5 %.

Hij heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis en de eiser heeft een inciden-
teel beroep ingesteld tot provisionele uitkering van dit bedrag, tot vaststelling 
van de rentevoet van de compensatoire interest aan de wettelijke rentevoet en tot 
veroordeling van de verweerder in de kosten en in de kosten van het hoger be-
roep, met inbegrip van de kosten van een dagvaarding die hij aan de verweerder 
heeft doen betekenen met het oog op de vaststelling van de zaak, rekening ge-
houden met het feit dat deze nog niet had geconcludeerd teneinde de grieven die 
hij tegen het beroepen vonnis had uitdrukkelijk te formuleren.

Het bestreden vonnis, dat de verweerder veroordeelt om aan de eiser een scha-
devergoeding van 1.469,99 euro te betalen, m.a.w. een bedrag dat lager is dan 
datgene wat hem door de eerste rechter werd toegekend, zij het vermeerderd, zo-
als de eiser vorderde, met de compensatoire interest tegen de wettelijke rente-
voet, heeft deze laatste wettig kunnen veroordelen in de volledige kosten en in de 
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kosten van het hoger beroep, de kosten van de voormelde dagvaarding inbegre-
pen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het aan de veroordeling van de ver-

weerder jegens de eiser een definitief karakter toekent.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten en de eiser in de andere 

helft;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep.

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 361

2° KAMER - 28 juni 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALLERLEI - NAASTEN VAN DE GETROFFENE - GEVOLGSCHADE - ONTSTAAN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - NAASTEN - GEVOLGSCHADE - 
OMVANG VAN DE HERSTELPLICHT

1º Het recht op vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden,  
ook  als  die  persoonlijk  door  hen geleden  wordt,  vindt  zijn  ontstaan uitsluitend  in  de  
familiale en affectieve banden die hen met de overleden getroffene verenigden1.

2º Wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en 
van de getroffene, mag die derde niet veroordeeld worden tot de volledige vergoeding 
van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden2.

(L. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1141.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 30 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
1 Cass. 5 okt. 1995, A.R. C.93.0305.N, nr. 415; Cass. 25 feb. 2004, A.R. P.03.1317.F, nr. 103. 
2 Ibid.
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De eiseres V. G. voert drie middelen 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
(...)
B. Over het cassatieberoep van V. G.:
Over het eerste en het tweede middel samen:
De eiseres heeft in haar hoedanigheid van wettelijk beheerder over de goede-

ren  van  haar  minderjarige  zoon  F.  M.,  een  schadevergoeding  gevorderd  van 
12.500 euro tot herstel van de morele schade die voor deze laatste voortvloeit uit 
het overlijden van zijn vader E. M., dat door D. L. en D. Q. is veroorzaakt. 

Nadat de appelrechters t.a.v. deze laatsten de telastlegging opzettelijke dood-
slag met het oogmerk te doden, op de persoon van E. M., bewezen hebben ver-
klaard, met de omstandigheid dat het feit rechtstreeks werd uitgelokt door zware 
gewelddaden tegen personen, kennen zij de eiseres qualitate qua een schadever-
goeding van 3.000 euro toe, wat overeenstemt met de helft van de schadevergoe-
ding die zij als een billijke vergoeding voor de geleden schade beschouwden.

De middelen werpen op dat, aangezien F. M. een persoonlijke schade heeft ge-
leden door het overlijden van zijn vader en aangezien die schade werd veroor-
zaakt door de gezamenlijke fouten van deze laatste en van de verweerders doch 
geen verband houdt met enige fout uit hoofde van hemzelf, hij een persoonlijk 
recht heeft om de veroordeling in solidum van de verweerders tot de volledige 
vergoeding van de voormelde schade te verkrijgen.

Wanneer de schade mede door de schuld van een derde en van het slachtoffer 
werd veroorzaakt, kan die derde niet worden veroordeeld tot de integrale vergoe-
ding van de schade die naasten van het slachtoffer lijden door repercussie.

Het recht op vergoeding van die schade, ook als die persoonlijk door die naas-
ten wordt geleden, ontstaat immers uitsluitend door de familiale en affectieve 
banden die hen met de overleden getroffene verenigden.

Wegens die banden waarop het recht tot schadevergoeding is gegrond, wordt 
dit recht aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer in 
dezelfde mate als de derde die aansprakelijkheid tegen deze laatste had kunnen 
opwerpen om de vergoeding van diens eigen schade te weigeren.

Het arrest oordeelt dat de eiseres, in haar hoedanigheid van wettelijke beheer-
der over de goederen van F. M., de zoon van het slachtoffer, geboren op 30 janu-
ari  1996,  "geen vergoeding  vordert  van een door  deze  laatste  geleden recht-
streekse eigen schade, maar van schade door repercussie die uitsluitend is ge-
grond op de familiale en affectieve banden die de persoon die beweert het slacht-
offer van het misdrijf te zijn, verenigen met degene die gedood werd, een overlij-
den dat het recht op schadevergoeding in beweging zet; dat dit recht zijn hoofd-
oorzaak vindt in de persoonlijkheid van de de cujus; dat die een fout heeft be-
gaan die één van de oorzaken van de voormelde schade uitmaakt, zijnde de 'zwa-
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re gewelddaden tegen personen', die door het arrest op verwijzing in aanmerking 
zijn genomen [...]; dat, zo hij het had overleefd en bijgevolg het herstel had kun-
nen vorderen van zijn persoonlijke schade die zowel door zijn optreden als door 
de fout van de beklaagden is veroorzaakt, hij van die derden slechts een gedeel-
telijke schadevergoeding had kunnen verkrijgen; dat hij aldus aan zijn erfgerech-
tigden, gezien zijn fout, een verminderd recht op schadevergoeding heeft overge-
dragen; dat het te dezen billijk is om de aansprakelijkheid aldus te spreiden dat F. 
M., door de fout van de dader, de helft ervan zal dragen".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van D. L.
Verwerpt het cassatieberoep van V. G.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn, J.-M. Defourny, Luik en P. Defourny, Luik.

Nr. 362

2° KAMER - 28 juni 2006

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK IN 
STRAFZAKEN - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK IN 
STRAFZAKEN - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

4º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING 
- GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

6º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL 
11 - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BURGERLIJKE 
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RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING

8º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - VOORWERP - PROCEDURE-EN BEVOEGDHEIDSREGELS

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 31 - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
VOORWERP - STELSEL VAN VOORAFGAAND VERLOF

10º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN 
HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET 
SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

12º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN 
HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING

14º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
RECHT VAN TOEGANG - RECHT OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING

1º, 2º en 3º De toepassing van de bijzondere bevoegdheids- en procedureregels die bij de 
artikelen 479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en  
gewetensvol  te  worden bejegend,  in  het  bijzonder  door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor  
dezelfde  rechter  te  vervolgen,  noch  het  recht  om  de  hoedanigheid  van  benadeelde 
persoon te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage 
van  het  dossier  te  verzoeken,  noch  het  recht  om  die  magistraat  te  verzoeken  een 
bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem 
burgerlijke partij te stellen.  (Artt. 3bis en 5bis,  V.T.Sv.; Artt. 61ter, 61quinquies, en 63, 
Sv.)

4º, 5º, 6º en 7º Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te  
brengen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de  
benadeelde partij wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet1.

8º en 9º De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure- en bevoegdheidsregels voor de  
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen  
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31, Gw. 1994)

10º,  11º  en  12º  De  partij  die  beweert  te  zijn  benadeeld  behoudt  het  recht  om,  na  
bekendmaking in handen van de procureur-generaal van haar grieven tegen de persoon  
die  voorrecht  van  rechtsmacht  geniet,  zich  burgerlijke  partij  te  stellen  bij  een 
onderzoeksrechter  uitsluitend  tegen  de  andere  betrokken  personen,  die  van  geen  
voorrecht van rechtsmacht genieten. (Art. 63, Sv.)

1 Arbitragehof, 4 nov. 1998, nr. 112/98. 
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13º  en  14º  Artikel  6.1,  E.V.R.M.  geeft  de  partij  die  beweert  door  een  misdrijf  te  zijn 
benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die 
zij beschuldigt. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0427.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eiser heeft zich bij de onderzoeksrechter te Brussel burgerlijke partij ge-

steld tegen onbekenden wegens "laster, eerroof en smaad, schending van de Wet 
tot bescherming van de private levenssfeer en belaging".

De onderzoeksrechter heeft de stukken van de rechtspleging aan de procureur 
des Konings toegezonden met een beschikking waarin hij vermeldt dat de klacht 
de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad bij naam 
vermeldt en dat gouverneurs voorrecht van rechtsmacht genieten.

Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling ontvankelijk maar 
zegt dat de onderzoeksrechter niet bevoegd is om van de zaak kennis te nemen 
en dat die hem zal worden onttrokken en het dossier ter beschikking aan de pro-
cureur-generaal zal worden overgezonden.

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de bur-
gerlijke partijstelling ontvankelijk wordt verklaard:

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de onder-

zoeksrechter onbevoegd verklaart en de zaak aan hem onttrekt:
Over het eerste middel:
De eiser voert aan dat de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter 

waarbij  zijn  klacht  aanhangig  is  gemaakt,  de  artikelen  10,  11  en  31  van  de 
Grondwet schendt. Hij verzoekt dat de wettelijke bepalingen krachtens welke die 
beslissing werd gewezen aan het prejudiciële toezicht van het Arbitragehof on-
derworpen worden. Hij stelt daartoe twee vragen voor.

De eerste steunt op de bewering dat het stelsel van voorrang van rechtsmacht 
het  slachtoffer  van een misdrijf  tenlastegelegd aan iemand met  voorrang van 
rechtsmacht, de uitoefening van de rechten ontneemt die bij de artikelen 3bis, 4 
en 5bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en de arti-
kelen 61ter, 61quinquies en 63 van het  Wetboek van Strafvordering, zijn be-
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paald.
De rechten waarop de eiser zich beroept worden evenwel niet door de bijzon-

dere rechtspleging van Boek II - Titel IV - Hoofdstuk III, van dit wetboek afge-
schaft. De toepassing van de bijzondere bevoegdheids- en procedureregels die bij 
de artikelen 479 en volgende van het voormelde wetboek zijn bepaald ontneemt 
het slachtoffer niet het recht om correct en gewetensvol te worden bejegend, in 
het  bijzonder  door  terbeschikkingstelling  van  de  nodige  informatie,  noch  het 
recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechter te 
vervolgen als de strafvordering, noch het recht om de hoedanigheid van bena-
deelde persoon te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagi-
straat om inzage van het dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat 
te verzoeken een bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte 
het recht om zich bij hem burgerlijke partij te stellen.

Het enige recht dat het slachtoffer niet heeft is dat om zelf de strafvordering op 
gang te brengen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet. Bij ar-
rest nr. 112/98 van 4 november 1998 heeft het Arbitragehof voor recht gezegd 
dat die beperking die aan de benadeelde partij is opgelegd de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet schond.

De eerste prejudiciële vraag moet bijgevolg niet worden gesteld aangezien zij 
van een verkeerde juridische hypothese uitgaat.

De tweede vraag heeft betrekking op de verenigbaarheid van de artikelen 483, 
484 en 503bis van het Wetboek van Strafvordering met artikel 31 van de Grond-
wet. De voormelde wettelijke bepalingen moeten volgens de eiser aan de toet-
sing van het Arbitragehof worden onderworpen in zoverre zij de vervolgingen te-
gen een provinciegouverneur en zijn mededaders, zijn medeplichtigen of de da-
ders van samenhangende misdrijven, aan voorafgaand verlof onderwerpen.

Enerzijds verleent  artikel  31 van de Grondwet de benadeelde personen het 
recht om voor de strafrechter of de burgerlijke rechter vervolgingen in te stellen 
tegen openbare ambtenaren, wegens daden van hun bestuur, met naleving van de 
gewone procedure- en bevoegdheidsregels. Dit zijn de regels van de artikelen 
479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering en zij voeren geen stelsel 
van voorafgaand verlof in. De regel die de eiser aanhaalt houdt geen verband met 
de regels waarvan hij verzoekt dat zij zouden worden getoetst, tenzij om daarvan 
een uitleg te geven die faalt naar recht.

Anderzijds veronderstelt de uitbreiding van de bevoegdheid wegens samen-
hang dat de strafvordering tegelijkertijd wordt ingesteld tegen degene die voor-
recht van rechtsmacht geniet en tegen degene die niet in dat geval verkeert. Wat 
dat betreft volstaat niet dat er een klacht werd ingediend. In tegenstelling tot wat 
de vraag onderstelt behoudt de partij die beweert te zijn benadeeld het recht om, 
na bekendmaking in handen van de procureur-generaal van haar grieven tegen de 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij 
een onderzoeksrechter uitsluitend tegen de andere betrokken personen, die geen 
voorrecht van rechtsmacht genieten.

Aangezien zij op foutieve juridische veronderstellingen berust, moet de tweede 
vraag niet worden gesteld.
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In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het naar recht. 
Over het tweede middel:
Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn 
benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen de-
gene die zij beschuldigt.

Maar indien een dergelijk recht in de interne rechtsorde van een Lid-Staat is 
bepaald, zijn de waarborgen die door de voormelde verdragsbepaling zijn vastge-
legd aldus toepasselijk op de rechtspleging die de benadeelde partij volgens haar 
nationale wetgeving op gang heeft kunnen brengen.

De artikelen 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering kennen dit 
recht evenwel niet toe aan het slachtoffer van de misdrijven waarvan zij de ver-
volging regelen.

De wettelijke onbevoegdheid van de onderzoeksrechter  waarbij  de eiser  de 
zaak heeft willen aanhangig maken, schendt dus het voormelde artikel 6.1 niet, 
aangezien dit niet geschikt is om in deze materie een rechtspleging mogelijk te 
maken die het intern recht niet kent.

Voor het overige, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, ontneemt 
het voorrecht van rechtsmacht van een persoon waartegen klacht is ingediend, de 
klager het recht niet om zich burgerlijke partij te stellen tegen de daders van sa-
menhangende misdrijven,  tegen de medeplichtigen of  de mededaders  die  niet 
over die gerechtelijke waarborg beschikken. 

Het middel faalt naar recht.
Over het derde en vierde middel:
De eiser klaagt de weigering aan van de procureur-generaal bij het hof van be-

roep om hem in te lichten over het gevolg dat aan zijn klacht is gegeven. Hij 
voert  aan  dat  die  weigering  de  artikelen  3  tot  5  van  het  kaderbesluit 
2001/220/JAI van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtof-
fer in de strafprocedure, alsook de artikelen 3bis en 5bis van de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering schendt.

De middelen die geen verband houden met de bestreden beslissing zijn niet 
ontvankelijk.

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

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 363
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2° KAMER - 28 juni 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - GRIEF GESTEUND 
OP HET GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
CASSATIEBEROEP - GRIEF GESTEUND OP HET GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
NIEUW MIDDEL

1º en 2º De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet  
voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0771.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot 

Bescherming van de Maatschappij van 11 mei 2006. 
De eiser voert een middel 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 middel:
De eiser, die zich baseert op een gebrek aan onpartijdigheid van de deskundi-

ge, verwijt de appelrechters dat zij diens verslag niet hebben geweerd, ofschoon 
niet blijkt dat hij een dergelijke grief in een conclusie voor hen zou hebben ge-
formuleerd.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 
ontvankelijk.

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 de eiser in de kosten. 

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Michaux, Doornik.

Nr. 364
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2° KAMER - 28 juni 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

1º,  2º  en  3º  Alleen  het  openbaar  ministerie  brengt  verslag  uit  voor  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet  doen inzake de voorlopige  
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat  
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt1.  (Art. 30, §3, eerste lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0893.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van inbeschul-

digingstelling  die  in  hoger  beroep uitspraak moet  doen inzake  de  voorlopige 
hechtenis.

Noch artikel  6.1  van het  Verdrag tot  Bescherming van de  Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch enige wetsbepaling schrijven voor 
dat een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt.

Het middel dat het tegendeel beweert, 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,

1 Zie Cass. 18 dec. 1990, A.R. 5135, nr. 210; B. DEJEMEPPE, "Les voies de recours", La détention 
préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 305-306; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, 
Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 943.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 365

2° KAMER - 28 juni 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - PROCES-VERBAAL VAN DE AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR 
VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR EEN PRIVÉ-PERSOON

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - PROCES-VERBAAL VAN DE 
AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR EEN PRIVÉ-
PERSOON - BEWIJSWAARDE

3º POLITIE - PROCESSEN-VERBAAL - BEWIJSWAARDE - VOORLOPIGE HECHTENIS - PROCES-
VERBAAL VAN DE AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR 
EEN PRIVÉ-PERSOON

1º, 2º en 3º Het proces-verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte  
van  de  feiten  door  een  privé-persoon,  heeft  geen  bewijswaarde  tot  betichting  van  
valsheid1.

(D.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Eiseres voert vijf middelen aan in een memorie die op 20 juni 2006 op de griffie van 

het Hof is neergelegd.
Men dient volgens mij in de eerste plaats het tweede middel te onderzoeken dat door 

eiseres wordt aangevoerd.
In  dit  middel  oefent  eiseres  kritiek  op  de  bestreden  beslissing  omdat  zij  heeft 

geoordeeld dat het  proces-verbaal  nr.  BR L6027933/2006 waaruit  voortvloeide dat de 
aangifte van de feiten door een privé-persoon heeft plaatsgevonden op 30 mei 2006 om 16 
u 45, bewijswaarde had tot betichting van valsheid.

In haar appelconclusie had eiseres aangevoerd dat er op zijn minst twijfel bestond over 
het juiste uur van de aangifte van de feiten door de privé-persoon aangezien, enerzijds, uit 
de oproepfiche van de lokale politie bleek dat de aangifte plaatsvond op 30 mei 2006 om 
16 u 45'37'' via het oproepnummer 0473.313637 en dat, anderzijds, het oorspronkelijke 
proces-verbaal  aangaf  dat  "vandaag,  om  16  uur  40,  de  plaatselijke  patrouille  1.02, 
bestaande uit de inspecteurs Benaissa Hassan en Bougelet Sébastien, door de dispatching 
naar het nr. 55 van de M. ROOS straat te Schaarbeek werd gestuurd voor een in bedwang 
gehouden dief".

Naar luid van artikel 18, §1, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige  hechtenis  wordt  het  bevel  tot  aanhouding  aan  de  verdachte  verleend  en 
betekend  binnen  vierentwintig  uur  te  rekenen  van  de  effectieve  vrijheidsberoving  of, 

1 Zie concl. O.M. 
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indien het bevel tot aanhouding verleend wordt tegen een verdachte die op grond van een 
bevel tot medebrenging reeds aangehouden is, te rekenen van de betekening van dit bevel. 
Wanneer evenwel een particulier iemand vasthoudt die bij een misdaad of wanbedrijf op 
heterdaad betrapt werd, geeft de particulier de feiten onverwijld aan bij een agent van de 
openbare macht en, in dat geval, gaat de termijn van vierentwintig uren in op het ogenblik 
dat die aangifte wordt gedaan2.

De bepaling van het juiste ogenblik van die aangifte is een feitelijke kwestie die tot de 
beoordelingsbevoegheid van de onderzoeksrechter en de onderzoeksgerechten behoort3.

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter 
onaantastbaar in feite de bewijswaarde van de gegevens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging komt en die de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken4.  Behoudens een 
wettelijke uitzondering, bestaat er wat het bewijs betreft, geen vaste hiërarchie tussen de 
verschillende  bewijsmiddelen.  Aldus,  tenzij  de  wet  anders  bepaalt,  gelden  processen-
verbaal alleen als loutere inlichting5.

Uit wat voorafgaat volgt dat het proces-verbaal met het uur van de aangifte door een 
privé-persoon,  bij  gebrek  aan  een  bijzondere  bij  wet  vastgelegde bewijswaarde,  geen 
bewijswaarde heeft tot betichting van valsheid: het geldt alleen als een loutere inlichting 
die aan de feitelijke beoordeling van de rechter is onderworpen.

Wat dat betreft, dient te worden vermeld dat het Hof bij arrest van 22 juli 19886 heeft 
geoordeeld dat de tegen een bevel tot aanhouding gerichte valsheidsvordering, die hierop 
gegrond is dat de vermelding van het uur van de aanhouding onjuist is, niet kan worden 
aangenomen, aangezien die vermelding alleen berust op een beoordeling van de feitelijke 
gegevens van de zaak door de onderzoeksrechter.

Om het door eiseres in een conclusie aangevoerde verweer te weerleggen, beslist het 
bestreden arrest als volgt:

"Overwegende dat  de  inverdenkinggestelde  verkeerdelijk  aanvoert  dat  het  bevel  tot 
aanhouding meer dan vierentwintig uren na zijn vrijheidsberoving werd betekend;

Overwegende dat immers uit het proces-verbaal nr. BRL6027933/2006 van 3 juni 2006 
blijkt dat de aangifte van de feiten door een particulier heeft plaatsgevonden op 30 mei 
2006 om 16 uur 45; dat de processen-verbaal bewijswaarde hebben tot  betichting van 
valsheid;  dat  de  betekening  van  het  bevel  tot  aanhouding  op  31  mei  om 16  uur  38, 
bijgevolg gebeurde binnen de wettelijke termijn van 24 uren die bij artikel 1, eerste lid, 
3°, van de Wet van 20 juli 1990 is bepaald".

Wanneer een proces-verbaal bewijswaarde heeft tot de betichting van valsheid, gelden 
de vaststellingen van de verbalisanten voor de rechtbank en bestaat er slechts één middel 
om deze te bestrijden, het hanteren van de moeilijke en delicate procedure van betichting 
van valsheid7.

Door bijgevolg te oordelen dat het proces-verbaal met vermelding van het uur van de 
aangifte  gold  tot  betichting  van  valsheid,  oordelen  de  appelrechters  dat  zij  de 
vermeldingen van dit proces-verbaal dienden aan te nemen zonder dienaangaande over 
enige  beoordelingsbevoegheid  te  beschikken,  tenzij  een  valsheidsprocedure  werd 
ingesteld.  Aldus  oordelen  zij  verkeerdelijk  dat  hen  de  beoordelingsbevoegdheid  werd 

2 Art. 1, 3°, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
3 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
877.
4 Cass. 6 sept. 1971, A.C., 1972, 14.
5 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, 2003, p. 705; H.-D. BOSLY en D. 
VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1308-1309.
6 A.R. 6920-6966, Rev.dr.pén.crim., 1988, p. 1084.
7 Zie R. DECLERCQ, op.cit., p. 706; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1308.



Nr. 365 - 28.6.06 HOF VAN CASSATIE 1519 

ontnomen, die zij  ten gevolge van het door eiseres opgeworpen geschil  dienden uit te 
oefenen.

Het middel lijkt mij bijgevolg gegrond.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0901.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiseres voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het tweede middel:
Het arrest vermeldt dat de eiseres "verkeerdelijk aanvoert dat het bevel tot aan-

houding meer dan 24 uur na haar vrijheidsberoving werd betekend [...]; dat in-
derdaad uit het proces-verbaal nr. BR L6027933/2006 van 3 juni 2006 blijkt dat 
de aangifte van de feiten door een privé-persoon heeft plaatsgevonden op 30 mei 
2006 om 16.45 uur; dat processen-verbaal gelden tot bewijs van valsheid; dat bij-
gevolg het bevel tot aanhouding dat op 31 mei 2006 om 16.38 uur is betekend, 
binnen de wettelijke termijn van 24 uur bepaald bij artikel 1, eerste lid, 3°, van 
de Wet van 20 juli 1990, werd betekend; dat het bevel tot aanhouding ten aan-
zien van de bepalingen van de voormelde wet regelmatig is".

Zoals het middel aanvoert geldt het proces-verbaal waarnaar het arrest verwijst 
niet tot bewijs van valsheid.

Door die bewijskracht onwettig te verlenen, miskennen de appelrechters hun 
verplichting om de bewijswaarde van de gegevens, waarop zij hun overtuiging 
laten steunen dat het bevel tot aanhouding regelmatig was, in feite te beoordelen.

Aldus schendt het arrest de artikelen 154, tweede lid, en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen die niet tot cassatie 

zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de kant van het ver-

nietigde 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.
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28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Amrani, Brussel.

Nr. 366

1° KAMER - 29 juni 2006

DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELDINGEN - ANDERE PERSOON - 
ONREGELMATIGHEID - VORDERING - NIETIGHEIDSREGELING - GEVOLGEN

Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in de  
artikelen 43 en 702, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op 
een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, brengt dit de 
niet-ontvankelijkheid  van  de  aldus  ingeleide  vordering  met  zich  mee.  Dergelijke  
onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de artikelen  
860 tot 867 van dat wetboek, en geeft dienvolgens geen aanleiding tot beoordeling van 
belangenschade1. (Artt. 43, en 702, 2°, Ger.W.)

(W. T. VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE)

ARREST

(A.R. C.04.0290.N-C.04.0359.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 20 januari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In de zaak C.04.0290.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

In de zaak C.04.0359.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 82 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen 

van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd bij de Bijzondere Wet van 16 juli 1993;
- de artikelen 33 tot 48 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 702 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van de 

1 Zie Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.94.0443.N, A.C., 1996, nr. 521.
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wet van 19 februari 1990;
- artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 20 januari 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen dat het 

hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond verklaart en de eiser ver-
oordeelt tot het betalen van een aantal bedragen aan de verweerster, op grond on-
der meer van de volgende overwegingen:

"De dagvaarding van 28 april 1997:
De (verweerster) betwist niet dat zij op 28 april 1997 ten onrechte de Vlaamse 

Gemeenschap heeft gedagvaard, doch is van oordeel dat deze dagvaarding wel 
degelijk dient aanzien te worden als een rechtstreekse vordering voor faillisse-
mentsdatum ten laste van (de eiser).

De eventueel onjuiste vermelding van de identiteit van de geadresseerde heeft 
geen nietigheid van het exploot tot gevolg, wanneer blijkt dat de gedaagde ken-
nis had van de dagvaarding en derhalve voor de rechter kon verschijnen.

Bij een vergissing in de identiteit van de gedaagde in de dagvaarding, kan de 
nietigheid van de dagvaarding slechts bevolen worden als (de eiser) hierdoor in 
haar belangen geschaad is; zulks is niet het geval indien (de eiser) kennis heeft 
gekregen van de dagvaarding;

Te dezen blijkt duidelijk dat (de eiser) kennis heeft gekregen van de dagvaar-
ding van 28 april 1997 (brief van zijn raadsman van 12 mei 1997 waarin deze 
zijn tussenkomst meldt voor (de eiser)).

De (eiser) toont op geen enkele wijze aan dat zijn belangen zouden geschaad 
zijn door de dagvaarding van 28 april 1997, terwijl dergelijke belangenschade 
nochtans essentieel is om tot nietigheid van de dagvaarding te kunnen besluiten. 
De dagvaarding van 28 april 1997 is dan ook geldig ten aanzien van (de eiser) en 
dient bijgevolg beschouwd te worden als een rechtstreekse vordering ten aanzien 
van (de eiser) betekend voor het faillissement van NV D.V.C. (het faillissement 
dateert van 29 april 1997)".

(...)
"De (verweerster) heeft de rechtstreekse vordering ingesteld bij dagvaarding 

van 28 april 1997, hetzij dus voor het faillissement van haar schuldenaar NV 
D.V.C. (het vonnis van faillietverklaring dateert van 29 april 1997).

Een voor het faillissement van de hoofdaannemer ingestelde rechtstreekse vor-
dering mag ook na het faillissement van de hoofdaannemer verder gezet worden. 
De (verweerster) kon en kan haar rechtstreekse vordering dan ook verder zetten 
tegen (de eiser)".

(...)
"Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de oorspronkelijke vordering van (de ver-

weerster) ten aanzien van (de eiser) volledig gegrond is en dat het bestreden von-
nis deels dient hervormd te worden.

Het hoger beroep van (de eiser in cassatie), evenals het incidenteel beroep van 
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(in gemeenverklaring opgeroepen partij) is ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Ingevolge de artikelen 3 en 82 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 

hebben zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap rechtspersoon-
lijkheid; krachtens artikel 82 van dezelfde Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
worden de gewesten en de gemeenschappen in en buiten rechte vertegenwoor-
digd door de Regering en worden rechtsgedingen van het gewest als de eiser of 
als de verweerder namens de Regering gevoerd ten verzoeke van het voor deze 
aangewezen lid.

Indien krachtens artikel 703, 2de lid, van het Gerechtelijk Wetboek het vol-
doende is voor de identiteit van de rechtspersonen hun benaming, hun rechtska-
rakter en hun maatschappelijke zetel in de dagvaarding op te geven, dient de 
identiteit van de juiste rechtspersoon aangegeven te worden.

Krachtens de artikelen 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
nietigheid van de proceshandelingen wegens vormgebreken slechts worden uit-
gesproken wanneer er belangenschade is in hoofde van diegene die de nietigheid 
inroept.

De vermelding van de identiteit van de gedaagde die de hoedanigheid van de 
verweerder  heeft,  heeft  echter  geen  betrekking  op  een  vormvereiste  waarvan 
sprake in artikel 860 maar betreft wel degelijk de grond van de zaak om te weten 
of de correcte rechtspersoon die de hoedanigheid van de verweerder heeft of kan 
hebben, is gedagvaard.

In casu blijkt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de litigieuze 
dagvaarding van 28 april 1997 op formeel vlak in orde was. Het probleem i.v.m. 
een mogelijke nietigheid en de gevolgen ervan stelde zich niet.

Door op de litigieuze situatie de regels in verband met vormgebreken toe te 
passen -nietigheid wanneer belangenschade- schendt het bestreden arrest de re-
gels van het gerechtelijk recht m.b.t. het inleiden van een rechtsvordering en het 
aanduiden van de persoon die de hoedanigheid heeft om als verweerder op te tre-
den.

Het dagvaarden van de verkeerde (rechts)persoon heeft geen uitstaan met de 
nietigheid op grond van vormgebreken.

Het arrest is dan ook niet naar recht verantwoord. Het schendt de artikelen 3 en 
82 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 
zoals gewijzigd bij de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 nu het Vlaams Gewest en 
de Vlaamse Gemeenschap onderscheiden rechtspersonen zijn.  Het schendt te-
vens de artikelen 33 tot 48 van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de inleidende 
procedureakten, de artikelen 702 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek, de artike-
len 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de vormgebreken van 
proceshandelingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
A. Samenvoeging
1. De cassatieberoepen nummers C.04.0290.N en C.04.0359.N zijn tegen het-

zelfde arrest gericht, zodat zij dienen gevoegd te worden.
B. Cassatieberoep C.04.0359.N
2. Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als 

voorzien in de artikelen 43 en 702, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze 
betrekking hebben op een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te 
dagvaarden, brengt dit de niet-ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering 
met zich mee.

Dergelijke onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsre-
geling van de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek, en geeft dien-
volgens geen aanleiding tot beoordeling van belangenschade.

3. Het arrest stelt vast dat de dagvaarding ten onrechte betekend werd op 28 
april 1997 aan de Vlaamse Gemeenschap, een van het Vlaamse Gewest onder-
scheiden rechtspersoon.

Het oordeelt dat de belangen van het Vlaamse Gewest hierdoor niet werden 
geschaad.

4. Het arrest kon op die gronden niet wettelijk beslissen dat de dagvaarding be-
tekend op 28 april 1997 rechtsgeldig was.

5. Het onderdeel is gegrond.
C. Cassatieberoep C.04.0290.N
6. Gelet op de beslissing genomen in de zaak C.04.0359.N is het middel ge-

grond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.04.0290.N en C.04.0359.N.
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes, Verbist en Simont.

Nr. 367

1° KAMER - 29 juni 2006
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HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - 
PACHTOVEREENKOMSTEN VAN BOUWGRONDEN - OPZEGGING - GEEN RECHT VAN VOORKOOP - 
GEEN VERPLICHTING OM VOORAF WEGENWERKEN UIT TE VOEREN - UITVOERING VAN WEGENWERKEN 
- BEGRIP

De uitvoering  van wegenwerken in  de  zin  van artikel  6,  §1,  2°,  van de Pachtwet,  dat  
betrekking heeft op pachtovereenkomsten op ongebouwde gronden die, op het ogenblik  
van  de  opzegging,  zonder  dat  vooraf  wegenwerken  dienen  te  worden  uitgevoerd,  
beschouwd moeten worden als bouwgronden, in welk geval de pachter geen recht van  
voorkoop heeft, heeft geen betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen. (Artt. 6, §1, 
2° en 52, 7°, Pachtwet)

(S. e.a. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0373.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 maart 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 24 maart 2006 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- De artikelen 6, §1, 2°, 47 en 52, enig lid, 7°, van de wet van 4 november 

1969, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988, vormend afdeling 3 
("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van hoofdstuk II van boek III, ti-
tel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, hierna "Pachtwet" genoemd, meer in het 
bijzonder het  wettelijk begrip "zonder dat  er  vooraf  wegenwerken uitgevoerd 
dienen te worden" neergelegd in artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet, zoals vervan-
gen bij artikel 4 van de wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen.

Aangevochten beslissingen
De éénentwintigste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel ver-

klaart in het bestreden vonnis van 1 maart 2004 dat uitspraak doet over de regel-
matigheid van een verkoop van grond van de tweede verweerder aan de eerste 
verweerder, in het licht van een eventueel recht van voorkoop ten gunste van de 
eisers, het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk en gegrond, ver-
nietigt dienvolgens het bestreden vonnis (behalve wat de begroting van de kosten 
in eerste aanleg betrof) en, opnieuw recht doende, (1) verklaart de (gewijzigde) 
hoofdvordering ontvankelijk en gegrond, (2) verklaart de oorspronkelijke tussen- 
en tegenvordering ontvankelijk doch ongegrond, (3) zegt voor recht dat het recht 
van voorkoop dat de eerste en de tweede eisers wensen te doen gelden bij de ver-
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koop van de kwestieuze grond niet bestaat, (4) zegt voor recht dat een rechtsgel-
dige verkoopovereenkomst werd gesloten tussen de eerste en de tweede verweer-
ders met betrekking tot deze grond, (5) verklaart de vordering van de eisers we-
gens tergend en roekeloos hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond, en (6) 
veroordeelt de eisers tot de kosten van beide aanleggen. Verder wordt het vonnis 
gemeen verklaard aan de tweede verweerder.

Na te hebben geoordeeld dat ten gevolge van de kennisgeving door de tweede 
verweerder  van de onvoorwaardelijke goedkeuring van het  bod van de eerste 
verweerder (in de brief van 9 juli 2001) een geldige verkoopovereenkomst tot 
stand kwam tussen de eerste en de tweede verweerders, gelet op de wilsovereen-
stemming tussen partijen over het voorwerp van de koop en de prijs, overweegt 
de rechtbank van eerste aanleg als volgt teneinde te besluiten dat de pachters 
geen aanspraak konden maken op enig recht van voorkoop ten aanzien van het 
betrokken lot:

"Volgens de artikelen 6, §1, 2°, en 52, 7°, van de Pachtwet heeft de pachter 
geen recht van voorkoop bij de verkoop van ongebouwde gronden die, zonder 
dat er vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, beschouwd moeten wor-
den als bouwgronden.

De verkavelingvergunning van 12 januari 1999 toont aan dat het goed vanaf 
die datum moet worden beschouwd als bouwgrond. Ook in de verkoopvoorwaar-
den en in de notulen van de (tweede verweerder) waaruit de toewijzing aan de 
(eerste verweerder) blijkt werd het lot omschreven als bouwgrond.

Het betrokken lot paalt aan een verharde provincieweg, zodat geen wegenwer-
ken in de zin van de wet dienen te worden uitgevoerd alvorens tot bebouwing 
van het perceel kan worden overgegaan. De wet vereist niet dat het betrokken 
perceel al over de nodige nutsvoorzieningen beschikt op het ogenblik van de ver-
koop.

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de pachter van het betrokken perceel 
geen recht van voorkoop had onder de bepalingen van de pachtwet".

Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de rechtbank van eerste aanleg ver-
volgens oordeelt dat aan de eerste en de tweede eisers evenmin een conventio-
neel voorkooprecht, buiten de bepalingen van de Pachtwet om, werd toegekend.

Grieven
Teneinde de belangen van de pachter te vrijwaren voorziet artikel 47 van de 

Pachtwet dat de pachter en de nader genoemde naasten, bij verkoop van een in 
pacht gegeven landeigendom over een recht van voorkoop beschikken.

Overeenkomstig de artikelen 6, §1, 2°, en 52, enig lid, 7°, van de Pachtwet 
heeft de pachter geen recht van voorkoop indien de pachtovereenkomst betrek-
king heeft op ongebouwde gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zon-
der dat er vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd, beschouwd moeten 
worden als bouwgronden.

Voor de toepassing van artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet moet derhalve aan 
volgende voorwaarden zijn voldaan: (1) het moet gaan om onbebouwde gronden, 
(2) die op het ogenblik van de opzegging als bouwgronden moeten worden be-
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schouwd (3) zonder dat er vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd.
Wanneer  nog geen opzegging plaatsvond, moet worden rekening gehouden 

met de aard van de gronden op het ogenblik van de verkoop.
Met betrekking tot de derde voornoemde voorwaarde oordeelt de rechtbank 

van eerste aanleg dat het betrokken lot paalt aan een verharde provincieweg, zo-
dat geen wegenwerken in de zin van de wet dienen te worden uitgevoerd alvo-
rens tot bebouwing van het perceel kan worden overgegaan, en dat de wet niet 
vereist dat het betrokken perceel al over de nodige nutsvoorzieningen beschikt 
op het ogenblik van de verkoop.

Het aanleggen van de nodige nutsvoorzieningen maakt echter ter dege deel uit 
van het "uitvoeren van wegenwerken".

Ter zake is immers een "voldoende uitgeruste weg" vereist, wat de aanwezig-
heid van een aantal elementaire nutsvoorzieningen impliceert.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 november 1988, waarbij 
artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet werd ingevoegd, blijkt dat het betrokken stuk 
grond "bouwrijp" dient te zijn en wordt de aanwezigheid van nutsvoorzieningen 
zoals riolering en verlichting als vereiste  beschouwd opdat het  perceel  grond 
"bouwrijp" zou zijn.

Aldus volstaat het niet dat het betrokken lot paalt aan een verharde provincie-
weg teneinde te kunnen besluiten dat er geen wegenwerken dienen te worden uit-
gevoerd alvorens tot bebouwing van het perceel kan worden overgegaan, en is 
door de wet wel degelijk vereist dat de nodige nutsvoorzieningen op het ogenblik 
van de verkoop voorhanden dienen te zijn.

De eisers huldigden deze stelling uitdrukkelijk in hun synthese beroepsbeslui-
ten, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg op 15 december 
2003 (pp. 15 tot 17) en stelden met name dat nog geen riolering voor afvalwaters 
noch enige nutsvoorziening zoals  electriciteitsvoorziening,  Havi-TV, waterbe-
voorrading voorhanden waren op 23 mei 2001.

Derhalve is de beslissing van de appelrechters dat er in casu geen wegenwer-
ken dienen te worden uitgevoerd in de zin van de artikelen 6, §1, 2°, en 52, enig 
lid, 7°, van de Pachtwet, niet wettig verantwoord en kon het bestreden vonnis 
bijgevolg niet wettig besluiten dat de pachter van het betrokken perceel geen 
recht van voorkoop had onder de bepalingen van de Pachtwet en op die grond de 
door de eerste verweerder ingestelde vordering inwilligen en de door de eisers 
ingestelde tussenvordering en tegenvordering als ongegrond afwijzen (schending 
van de artikelen 6, §1, 2°, 47 en 52, enig lid, 7°, van de Pachtwet, meer in het 
van bijzonder het wettelijk begrip "zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd 
dienen te worden" zoals bepaald in artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 52, 7°, van de Pachtwet bepaalt dat de pachter geen recht van voor-
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koop heeft onder meer in het geval bedoeld in artikel 6, §1, 2°, van deze wet.
2. Artikel 6, §1, 2°, heeft betrekking op pachtovereenkomsten van ongebouw-

de gronden, die op het ogenblik van de opzegging, zonder dat vooraf wegenwer-
ken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden.

3. Het middel verwijt de appèlrechters te oordelen dat geen recht van voorkoop 
diende te worden verleend omdat er in casu geen wegenwerken dienen te worden 
uitgevoerd op de verkochte grond, terwijl bepaalde nutsvoorzieningen niet voor-
handen waren.

4. De uitvoering van wegenwerken in de zin van artikel 6, §1, 2°, heeft geen 
betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen.

5. Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 368

1° KAMER - 29 juni 2006

1º LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM - ONTVANGST - AARD - 
SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

2º SCHULDVERGELIJKING - LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM 
- ONTVANGST - AARD - MOGELIJKHEID

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM - ONTVANGST - AARD - 
SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

1º, 2º en 3º De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering 
van zijn volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien 
als een schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor  
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook 
al is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artt. 1291, 1984 en 1993, B.W.)

(J. VAN LOOY, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement INTABO nv T. GB RETAIL ASSOCIATES nv)

ARREST

(A.R. C.05.0163.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 december 2003 en 16 
september 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1234, 1289, 1291, 1984, 1993, 1999, 2000 en 2001 van het Bur-

gerlijk Wetboek;
- de artikelen 445 en 446 van de Faillissementswet van 18 april 1851, die boek 

III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing vóór haar op-
heffing bij wet van 8 augustus 1997 (artikel 149) en 17 en 18 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen
De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen heropent in het bestre-

den tussenarrest van 11 december 2003 de debatten en verklaart in het bestreden 
eindarrest van 16 september 2004 het hoger beroep van de verweerster ontvanke-
lijk en gegrond, wijzigt het bestreden vonnis en verklaart eisers vordering in alle 
onderdelen ongegrond. Vervolgens verwijst het eindarrest de eiser in de kosten 
van beide aanleggen.

De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen deed in zijn tussenar-
rest van 11 december 2003 volgende feitelijke vaststellingen (p. 2):

"NV Intabo was eigenaar en exploitant van een handelszaak 'Nopri' te Wester-
lo. Zij was met (de verweerster) verbonden met een franchiseovereenkomst.

Ingevolge een aanzienlijk opgelopen schuld van Intabo ten overstaan van (de 
verweerster) (schommelend rond één miljoen euro) beëindigde deze de overeen-
komst bij brief van 27 maart 1997. Toepassing makend van de bepalingen desbe-
treffende van de overeenkomst (meer bepaald art. 35 en 36) heeft (de verweer-
ster) bezit genomen van de handelszaak en deze verkocht aan een BVBA Woco. 
De betaalde koopsom, 399.507,78 euro, werd door (de verweerster) aangewend 
ter (gedeeltelijke) delging van haar schuldvordering op Intabo. Op 8 april 1997 
werd Intabo failliet verklaard".

Het hof van beroep besloot na te hebben vastgesteld dat de verweerster zich 
beriep op (wettelijke) compensatie dat, nog vóór het faillissement, de voorwaar-
den voor compensatie vervuld waren zodat eisers vordering tot betaling van de 
overnameprijs ongegrond was, de schuld teniet gegaan zijnde door compensatie.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing onder meer op de volgende gronden, 
neergelegd in het tussenarrest op pagina's 3-5:

"De overeenkomsten tussen (de verweerster) en de (NV Intabo) dateren van 15 
december 1993 (de franchiseovereenkomst) en van 21 december 1993 (de bij-
zondere bepalingen die van toepassing zijn).
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Krachtens art. 36 van de franchiseovereenkomst was (de verweerster) gerech-
tigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het staat vast dat (de NV) In-
tabo een aanzienlijke schuld had opgebouwd als gevolg van een verlieslatende 
exploitatie en niet in staat was om deze schuld binnen redelijke termijn aan te 
zuiveren.

(...) Uit de briefwisseling die aan de brieven van 26 en 27 maart 1997 vooraf-
gaat blijkt immers onomstotelijk dat (de NV) Intabo zich in de volstrekte onmo-
gelijkheid bevond de aanzienlijke schuld te betalen. Zij bevestigde uitdrukkelijk 
dat het haar niet mogelijk was nieuwe kredieten bij de banken te bekomen en 
geen andere inbreng te kunnen doen dan haar eigen arbeid. (...)

In die omstandigheden kon de eerste rechter niet op de contractuele aansprake-
lijkheid van (de verweerster) steunen om deze te veroordelen tot betaling van de 
koopsom.

Ook in hoger beroep blijft (de eiser) zijn vordering steunen op art. 445 en 446 
(oude) Faill. W., huidige art. 17 en 18 Faill. W.

Het blijkt evenwel dat de wijze waarop gehandeld werd overeenstemt met de 
contractuele afspraken die zelf dateren van eind 1993, lang vóór de verdachte pe-
riode (de datum van staking van betaling werd bepaald op 8 okt. 1996). Deze 
contractuele bepalingen ontsnappen derhalve aan de toepassing van art. 17 en 18 
Faill. W.

Art. 35 d van de franchiseovereenkomst luidt als volgt:
'In alle gevallen waar de afstand van het handelsfonds geschiedt ten gunste van 

een derde laat de franchisenemer bij deze reeds (de NV Nopri) en/of een door 
haar aangeduide maatschappij toe de prijs hiervan van de derde te ontvangen en 
het ontvangen bedrag te compenseren ten belope van het bedrag dat de franchise-
nemer in de boekhouding van de (NV Nopri) en/of een door haar aangeduide 
maatschappij nog verschuldigd zou blijven'.

(De verweerster) heeft haar optierecht uitgeoefend en BVBA Woco als over-
nemer van de handelszaak aangeduid. Op grond van de aangehaald contractuele 
bepaling heeft zij zich de door deze betaalde koopsom laten betalen en heeft de 
pandhoudende schuldeiser,  KBC, betaald",  evenals  op de gronden, die  in het 
eindarrest voorkomen op pagina's 2 en 3:

"(De verweerster) beroept zich in hoofdorde op de 'wettelijke compensatie na 
middellijke vertegenwoordiging'.

Opdat compensatie zou kunnen plaats vinden is vereist dat de partijen schulde-
naar zijn van elkaar. Te dezen was (de verweerster) niet zelf de koper van het 
handelsfonds. Zij heeft haar optierecht uitgeoefend door een derde aan te wijzen 
die het handelsfonds overnam: BVBA Woco. Onterecht stelt (de verweerster) de 
zaken zo voor dat zij ten overstaan van NV Intabo, de gefailleerde, schuldenaar 
was van de overnameprijs. Het lichten van de contractueel bedongen optie waar-
bij (de verweerster) voor rekening van een derde (de overnemer) handelde maakt 
haar niet tot schuldenaar van de prijs. Waar (de verweerster) als franchisegever 
om evidente redenen inspraak wenste te hebben in de persoon die het handels-
fonds van de franchisenemer, Intabo, overnam en daarom het optierecht bedong, 
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blijkt nergens uit de contractuele bepalingen dat in elk geval (de verweerster) 
moest instaan voor de betaling van de prijs. Door Woco aan te duiden als overne-
mer is (de verweerster) slechts opgetreden als tussenpersoon bij de koop-verkoop 
die tot stand is gekomen rechtstreeks tussen Intabo en Woco.

Wel houden de bepalingen van de overeenkomst een lastgeving in van Intabo 
aan (de verweerster) om de verkoop te realiseren: door het optierecht toe te staan 
gaf Intabo aan (de verweerster) de volmacht om een overnemer van het handels-
fonds te zoeken, daarmee de koop-verkoop te regelen (de bepaling van de over-
nameprijs werd geregeld in art. 35 a van de franchiseovereenkomst) en af te slui-
ten, alsmede om de koopsom in ontvangst te nemen (art. 35d van de overeen-
komst).

De verplichting van (de verweerster) om als lasthebber af te rekenen met Inta-
bo moet te dezen aangezien worden als een schuld tot betaling van een geldsom 
vermits in beginsel enkel de koopsom moest worden afgerekend en de schuld al-
dus gemakkelijk en onmiddellijk kon worden vereffend en opeisbaar was. Er is 
aldus geen beletsel aangetoond voor de schuldvergelijking. Het litigieuze beding 
vervat in art. 35 d van de franchiseovereenkomst is dan ook te aanzien als een 
beding van conventionele schuldvergelijking tussen de schuld die op (de ver-
weerster) rustte als lasthebber voor de afrekening van de ontvangen overname-
prijs en de schuld van Intabo voor de door (de verweerster) in de loop van de uit-
voering van de franchiseovereenkomst gedane onbetaald gebleven leveringen.

Dit beding, dat dateert van lang voor de verdachte periode, is geldig".
Grieven
Naar luid van de artikelen 445 van de Faillissementswet (oud) en 17 van de 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 kunnen niet aan de boedel worden tegen-
geworpen, wanneer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de recht-
bank bepaalde tijdstip van staking van betaling

1° alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over roerende of onroeren-
de goederen, alsmede handelingen, verrichtingen of overeenkomsten, vergeldend 
of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de gefailleerde heeft ge-
geven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen, aanmerkelijk over-
treft;

2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, schuldvergelij-
king of anderszins, wegens niet vervallen schulden, en alle betalingen anders dan 
in geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden;

3° alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand, op 
de goederen van de schuldenaar gevestigd wegens voordien aangegane schulden.

De artikelen 446 van de Faillissementswet van 18 april 1851 en 18 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997 schrijven voor dat alle andere betalingen 
door de schuldenaar wegens vervallen schulden gedaan, en alle handelingen on-
der bezwarende titel door hem aangegaan na de staking van betaling en voor het 
vonnis van faillietverklaring, aan de boedel niet tegenwerpbaar verklaard kunnen 
worden, indien zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem 
hebben gehandeld, kennis hadden van de staking van betaling.
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Uit voorgaande wetsbepalingen volgt dat artikelen 445 van de Faillissements-
wet (oud) en 17 van de huidige Faillissementswet een opsomming van de hande-
lingen bevatten, die aan de boedel niet kunnen worden tegengeworpen, wanneer 
ze tijdens de verdachte periode door de schuldenaar worden verricht, terwijl de 
artikelen 446 van de Faillissementswet (oud) en 18 van de huidige Faillisse-
mentswet voorzien in een facultatieve niet-tegenwerpbaarheid van alle onder be-
zwarende  titel  aangegane  handelingen en van alle  andere  betalingen door  de 
schuldenaar  wegens vervallen schulden gedaan,  tijdens  de  verdachte  periode, 
voor zover zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen, kennis hadden van 
de staking der betalingen.

In uitvoering van de tussen de partijen op 15 december 1993 totstandgekomen 
overeenkomst waarbij werd voorzien in een optierecht (met verkooprecht), ging 
de verweerster op 27 maart 1997 over tot het lichten van voormelde optie (con-
clusie van de eiser p. 5, punt c.; beroepsbesluiten van de verweerster p. 6, punt 4, 
eerste alinea), t.t.z. tijdens de verdachte periode, nu de NV Intabo op 8 april 1997 
failliet werd verklaard (tussenarrest p. 2, in het midden) en de datum van staking 
van betaling vervolgens werd vastgesteld op 8 oktober 1996 (tussenarrest p. 5, 
bovenaan). Hierbij wees de verweerster de BVBA Woco als overnemer van de 
handelszaak aan, verkocht ze als lasthebber van de NV Intabo aan de BVBA 
Woco de handelszaak en nam de koopsom in ontvangst, en wendde vervolgens 
de betaalde koopsom aan ter gedeeltelijke delging van haar schuldvordering op 
de NV Intabo.

Het hof van beroep stelde dat aldus werd gehandeld in overeenstemming met 
contractuele bepalingen, die zelf dateren van eind 1993 dit is lang vóór de ver-
dachte periode, waarbij een conventionele compensatie mogelijk werd gemaakt.

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaan verbintenissen 

teniet onder meer door schuldvergelijking.
Luidens  artikel  1289  van  het  Burgerlijk  Wetboek  vindt  schuldvergelijking 

plaats wanneer twee personen elkaars schuldenaar zijn en naar luid van artikel 
1291 van hetzelfde wetboek heeft schuldvergelijking alleen plaats tussen twee 
schulden die beide een geldsom of een zekere hoeveelheid vervangbare zaken 
van dezelfde soort tot voorwerp hebben en die beide vaststaande en opeisbaar 
zijn. Aldus kan schuldvergelijking in beginsel niet plaatsvinden tussen een ver-
bintenis om iets te doen en een verbintenis iets te geven.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de lastgeving of de vol-
macht een handeling is, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om 
iets voor de lastgever in zijn naam te doen.

Het hof van beroep oordeelt in het eindarrest van 16 september 2004 (p. 2) dat 
de verweerster onterecht aanvoerde dat zij ten aanzien van de gefailleerde schul-
denaar was van de overnameprijs omdat het lichten van de contractueel bedon-
gen optie waarbij de verweerster voor rekening van een derde (de overnemer) 
handelde, haar niet tot de schuldenaar van de prijs maakte.

De vaststelling van het hof van beroep dat door in de overeenkomst van 1993 
het optierecht toe te staan, de firma Intabo aan de verweerster de volmacht gaf 
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om een overnemer van het handelsfonds te zoeken, daarmede de koop-verkoop 
te regelen en af te sluiten, alsmede om de koopsom in ontvangst te nemen, laat 
dus niet toe te besluiten dat de verweerster schuldenaar was van een geldsom in 
de zin van artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek. De uit de overeenkomst van 
1993 voor de verweerster voortvloeiende verplichtingen konden dienvolgens niet 
in aanmerking worden genomen ter rechtvaardiging van een schuldvergelijking 
met de verbintenis die laststens de (gefailleerde) firma Intabo gold tot betaling 
van facturen aan de verweerster.

Luidens artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek is de lasthebber weliswaar 
gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de 
lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ont-
vangen heeft C..). Deze bepaling houdt onder meer in dat de lasthebber gehou-
den is aan de lastgever te bezorgen wat hij ontvangen heeft in de uitvoering van 
zijn lastgeving.

De verplichting om aldus de in uitvoering van de lastgeving gebeurlijk ontvan-
gen gelden te bezorgen aan de lastgever kan weliswaar worden verrekend met de 
gebeurlijk lastens de lastgever bestaande verplichting om, overeenkomstig de ar-
tikelen 1999 e.v. van het Burgerlijk Wetboek voorschotten, kosten, loon, interes-
ten en schadevergoeding te vergoeden of te betalen aan de lasthebber.

Genoemde verplichting om de namens en voor de lastgever ontvangen gelden 
aan deze laatste te bezorgen kan echter niet worden aangegrepen om een schuld-
vergelijking door te voeren met de verbintenis die lastens de (gefailleerde) last-
gever gold tot betaling van facturen aan de verweerster wegens de uitvoering van 
overeenkomsten die vreemd zijn aan de lastgeving.

Het hof van beroep kon dienvolgens niet wettig oordelen dat "de verplichting 
van (de verweerster) om als lasthebber af te rekenen met Intabo te dezen aange-
zien (moet) worden als een schuld tot betaling van een geldsom" die geen belet-
sel vormde voor een schuldvergelijking ten aanzien van schulden tot betaling van 
facturen  aan  de  verweerster  wegens  de  uitvoering  van  overeenkomsten  die 
vreemd zijn aan de lastgeving (schending van de artikelen 1234, 1289, 1291, 
1984, 1993, 1999, 2000 en 2001 van het Burgerlijk Wetboek) en vervolgens, na 
te hebben beslist dat het tussen partijen overeengekomen beding, neergelegd in 
de overeenkomst van 15 december 1993 en derhalve vóór de verdachte periode 
totstandgekomen, dat diende te worden aangezien als een beding van conventio-
nele schuldvergelijking tussen de schuld die op de verweerster rustte als lastheb-
ber voor de afrekening van de ontvangen overnameprijs en de schuld van Intabo 
voor onbetaald gebleven leveringen, geldig is en na te hebben vastgesteld dat de 
voorwaarden voor compensatie, ofschoon totstandgekomen tijdens de verdachte 
periode, vóór het faillissement vervuld waren, niet wettig op grond van de in het 
middel aangehaalde overwegingen, eisers vordering, gestoeld op de artikelen 445 
en 446 Faillissementswet (oud) en 17 en 18 van de nieuwe Faillissementswet, die 
voorzien in de niet-tegenwerpbaarheid aan de boedel van handelingen en betalin-
gen, verricht door de gefailleerde tijdens de verdachte periode, zoals hiervoren in 
de aanhef van de grief gepreciseerd en hier als uitdrukkelijk hernomen aange-
zien, verwerpen (schending van de artikelen 445 en 446 Faillissementswet (oud) 
en 17 en 18 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
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Tweede onderdeel
In zoverre het Hof zou oordelen dat het hof van beroep wettig kon besluiten tot 

het bestaan van een conventionele schuldvergelijking tussen de verbintenis in 
hoofde van de verweerster om als lasthebber af te rekenen met de (gefailleerde) 
firma Intabo en de verbintenis van laatstgenoemde firma tot betaling van factu-
ren - quod non - , weze opgemerkt dat het doorvoeren van een schuldvergelijking 
een betaling uitmaakt.

Luidens artikel 446 Faillissementswet (oud) en 18 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997 kunnen alle betalingen wegens vervallen schulden, andere 
dan deze, die zijn opgesomd in artikelen 445 Faill. W. (oud) en 17 Faill. W. van 
8 augustus 1997, die betalingen wegens vervallen schulden viseren, die niet wer-
den gedaan in geld of in handelspapier of die niet de normale uitvoering van de 
overeengekomen verbintenis vormen, en alle handelingen onder bezwarende titel 
door de toekomstige gefailleerde aangegaan na de staking van betaling en vóór 
het vonnis van faillietverklaring, aan de boedel niet-tegenwerpbaar worden ver-
klaard indien zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem heb-
ben gehandeld, kennis hadden van de staking van betaling.

De eiser voerde in zijn op 24 juli 1992 gedagtekende beroepsconclusies terza-
ke aan:

- dat door de aangevochten verrichting betaling van de gefailleerde vennoot-
schap werd afgedwongen, waarbij de volledige opbrengst door de verweerster 
ten eigen bate werd opgestreken zodat alle derden en andere schuldeisers in de 
kou bleven staan (conclusie p. 8, bovenaan en p. 10, derde alinea).

- dat op deze betaling ondermeer de artikelen 446 van de Faillissementswet 
(oud) en 18 van de huidige Faillissementswet van toepassing zijn daar de wet 
geen onderscheid maakt tussen handelingen en betalingen, ongeacht of deze laat-
ste al dan niet gebeuren ingevolge een bestaande overeenkomst (zelfde conclusie 
p. 9, vijfde alinea).

De eiser wees er bovendien uitdrukkelijk op dat de verweerster manifest ge-
handeld had met de wetenschap dat de NV Intabo opgehouden had te betalen en 
dienvolgens in staking van betaling was, zodat de artikelen 18 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997 en 446 van de Faillissementswet (oud) van toe-
passing waren (conclusie p. 9, a, tweede en derde alinea).

De eiser besloot met andere woorden tot het voorhanden zijn van de toepas-
singsvoorwaarden van artikelen 446 Faillissementswet (oud) en 18 van de huidi-
ge Faillissementswet op de betaling, die in deze ten voordele van de verweerster 
op grond van een contractueel beding tussenkwam tijdens de verdachte periode.

Het hof van beroep beperkte zich in zijn tussenarrest te overwegen dat de wij-
ze waarop werd gehandeld, overeenstemde met de contractuele bepalingen die 
dateerden van eind 1993 en derhalve van lang vóór de verdachte periode, zodat 
deze bepalingen, en de daaruit volgende handelingen, ontsnapten aan de toepas-
sing van de artikelen 17 en 18 van de Faillissementswet (tussenarrest p. 5, bo-
venaan).

Op grond van deze enkele overweging kon het hof van beroep evenwel de uit-
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sluiting van de toepassing van artikelen 446 van Faillissementswet (oud) en 18 
van de huidige Faillissementswet niet wettig rechtvaardigen. Voornoemde artike-
len vereisen immers uitsluitend dat de betaling wegens vervallen schuld is ge-
schied tijdens de verdachte periode met kennis in hoofde van de schuldeiser van 
de staking van betaling van de schuldenaar. Zij stellen geenszins als voorwaarde 
dat de betaling bovendien moet zijn geschied in uitvoering van een overeen-
komst, die tijdens de verdachte periode zou zijn totstandgekomen.

De vaststellingen van het hof van beroep sluiten overigens niet uit en maken 
zelfs aannemelijk dat er kennis was in hoofde van de verweerster van de staking 
van betaling in hoofde van de NV Intabo. Het hof van beroep stelde immers in 
de feiten vast dat uit de briefwisseling tussen verweerster en de NV Intabo van 
voor 26 maart 1997 onomstotelijk bleek dat de NV Intabo zich in de volstrekte 
onmogelijkheid bevond de aanzienlijke schuld te betalen, wat zij tegenover de 
verweerster uitdrukkelijk bevestigde door te stellen dat het haar niet mogelijk 
was nieuwe kredieten bij de banken te bekomen en geen andere inbreng te kun-
nen doen dan haar eigen arbeid (tussenarrest p. 4, in het midden), welke omstan-
digheden door de eiser precies waren ingeroepen tot bewijs van de kennis, in 
hoofde van de verweerster, van de staking van betaling van de NV Intabo.

Door enerzijds in de feiten vast te stellen, en in ieder geval niet uit te sluiten 
dat de verweerster op de hoogte was van de staking van betaling in hoofde van 
de NV Intabo en anderzijds te oordelen dat de betaling, gedaan tijdens de ver-
dachte periode op grond van contractuele bepalingen, die dagtekenden van vóór 
deze periode, ontsnapt aan de toepassing van artikel 18 van de huidige Faillisse-
mentswet, schendt het hof van beroep de artikelen 18 van de huidige Faillisse-
mentswet en 446 Faillissementswet (oud) evenals, voor zoveel als nodig, de arti-
kelen 1289 en 1291 Burgerlijk Wetboek.

Minstens miskent het hof van beroep aldus zijn motiveringsverplichting, nu 
het nalaat een antwoord te verstrekken op eisers aanvoeringen nopens het voor-
handen zijn van de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 446 Faillissements-
wet (oud) en 18 Faillissementswet van 8 augustus 1997 (schending van artikel 
149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1291 van het Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking 

alleen plaats tussen twee schulden die beide tot voorwerp hebben een geldsom of 
een zekere hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort en die beide vast-
staand en opeisbaar zijn.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de lastgeving of volmacht 
een handeling is, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor 
de lastgever in zijn naam te doen.

Overeenkomstig artikel 1993 van hetzelfde wetboek, heeft de lasthebber de 
verplichting om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn volmacht heeft 
ontvangen aan zijn lastgever af te dragen.
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Deze verplichting kan worden aangezien als een schuld tot betaling van een 
geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor schuldvergelijking met een 
schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al is die schuldvor-
dering vreemd aan de lastgeving.

2. Het onderdeel gaat ervan uit dat de verplichting van de lasthebber tot het af-
dragen aan de lastgever van de gelden die in de uitvoering van de lastgeving 
werden geïnd, geen schuld is tot betaling van een geldsom en die de lasthebber 
bijgevolg niet  kan compenseren met een schuldvordering op de lastgever  die 
vreemd is aan de lastgeving.

3. Het onderdeel dat berust op een onjuiste rechtsopvatting faalt naar recht.
4. Het onderdeel is voor het overige afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde 

schending van de bepalingen inzake de lastgeving.
5. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. De appelrechters overwegen dat:
- "Ook in hoger beroep (de eiser) zijn vordering blijft steunen op artikel 445 en 

446 (oud) Faill. W., huidige art. 17 en 18 Faill. W. Het blijkt evenwel dat de wij-
ze waarop gehandeld werd overeenstemt met de contractuele afspraken die zelf 
dateren van eind 1993, lang vóór de verdachte periode (de datum van staking van 
betaling werd bepaald op 8 okt. 1996). Deze contractuele bepalingen ontsnappen 
derhalve aan de toepassing van art. 17 en 18 Faill. W."

- "Het beding houdende conventionele schuldvergelijking vervat in artikel 35d 
van de franchiseovereenkomst van 15 december 1993 dat dateert van lang voor 
de verdachte periode, is geldig. Nog voor het faillissement waren de voorwaar-
den voor compensatie vervuld zodat de vordering van (de eiser) tot betaling van 
de  overnameprijs  ongegrond  is,  de  schuld  teniet  gegaan  zijnde  door 
compensatie".

7. Zij verwerpen en beantwoorden aldus het verweer van de eiser.
8. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Anders dan het onderdeel aanvoert beperkt artikel 446 (oud) van de Faillis-

sementwet de door de rechter in aanmerking te nemen elementen niet tot de ken-
nis door de schuldeiser van de staking van betaling.

10. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.
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Nr. 369

1° KAMER - 29 juni 2006

1º DERDENVERZET - DEVOLUTIEVE KRACHT - RECHTSMACHT VAN DE RECHTER - OMVANG

2º DERDENVERZET - DERDE - AANGEVOERDE MIDDELEN - GRENZEN

1º De rechter die kennisneemt van het derdenverzet oefent een volledige rechtsmacht uit  
met betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd beslist en de positie van de 
derde aanbelangt1. (Art. 1122, eerste lid, Ger.W.)

2º  Bij  een  derdenverzet  mag  de  derde,  binnen  de  grenzen  van  wat  in  de  bestreden  
beslissing werd beslist en van wat hem aanbelangt, alle middelen aanvoeren zowel in  
feite als in rechte; hij wordt hierbij, in beginsel, niet beperkt door de proceshouding die 
was aangenomen door de partijen in het oorspronkelijk geding. 

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

ARREST

(A.R. C.05.0478.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 17, 18, 774, 1042, 1122 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdedi-

ging.
Aangevochten beslissingen
Het derdenverzet van de eiseres tegen het arrest van de eerste kamer van het 

Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 in de zaak gekend onder het nr. 
1997/AR/3396 ten einde dit arrest ten aanzien van de eiseres te hervormen in die 
zin dat voor recht moet worden gezegd dat rekening moet worden gehouden met 
het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van zijn vader wijlen E.M. op 3 
december 1997 aanvaardde onder het voorrecht van boedelbeschrijving en de in-
breng van de derde verweerder in de nalatenschap van wijlen M.M. moet worden 

1 A. LE PAIGE, Handboek voor gerechtelijk recht, deel IV, Rechtsmiddelen, Antwerpen/Amsterdam, 
S.W.U., 1973, nr. 191; H. BOULARBAH en J. ENGLEBERT, La tierce opposition contre une ordonnance 
rendue sur requête unilatérale introduit-elle  une nouvelle instance?,  J.T. 2000, p.  422, nr.  14;  K. 
WAGNER, APR, Derdenverzet, Kluwer, 2002, p. 5, nr. 2 en p. 47, nr. 72.
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beperkt tot het effectieve aandeel dat de derde verweerder uit de nalatenschap 
van wijlen E.M.erfde, wordt door het bestreden arrest onontvankelijk verklaard 
op de volgende gronden:

Door de eerste verweerster en de tweede verweerder J.T.en J.T., wordt opge-
worpen dat het derdenverzet onontvankelijk is wegens gebrek aan belang.

De derde die derdenverzet aantekent moet een belang hebben. Dit houdt in dat 
de derde dient aan te tonen dat de bestreden beslissing hem "eventueel" zal bena-
delen.

Door de eiseres wordt als "belang" aangevoerd in haar dagvaarding houdende 
derdenverzet, dat er op 13.07.2001 uitvoerend roerend beslag werd gelegd op de 
goederen behorende tot de huwgemeenschap bestaande tussen haar en August 
Major.

Door de eiseres wordt ook nog aangevoerd, dat in het arrest waartegen derden-
verzet  geen  rekening  werd  gehouden  met  het  feit  dat  August  Major  op 
03.12.1997 de nalatenschap van wijlen E.M.had aanvaard onder voorbehoud van 
boedelbeschrijving en derhalve maar qualitate qua kon worden veroordeeld.

Door de eiseres wordt gesteld dat het bedoeld uitvoerend beslag werd gelegd 
in uitvoering van dit arrest.

Er moet vastgesteld worden dat de eiseres geen exploot van enig uitvoerend 
beslag neerlegt.

In het ongenummerde bundel met stukken van de eiseres is wel een dagvaar-
ding dd. 19.12.2002 voor de beslagrechter in Brugge aanwezig (in losbladige fo-
tokopie). Daarin is echter sprake van een uitvoerend beslag krachtens een notari-
ële akte. In de eveneens neergelegde beschikking dd. 02.12.2003 van de beslag-
rechter te Brugge, stelt deze laatste trouwens ook dat geen enkel beslag gebeurde 
krachtens het arrest.

Verder moet gesteld worden dat het feit, dat er uitvoerend beslag gelegd wordt 
krachtens een titel, nog niet maakt dat er een belang ontstaat in hoofde van een 
derde wiens goederen onder dit  beslag worden gelegd om derdenverzet tegen 
deze titel te kunnen aantekenen.

Het belang om derdenverzet te doen ontstaat doordat de beslissing (titel) zelf 
nadeel berokkent, niet de uitvoering ervan op zich. Verder kan ten overvloede 
nog opgemerkt worden, dat een derde met een derdenverzet niet in de plaats kan 
treden van een partij die reeds veroordeeld werd in een beslissing. Deze derde 
kan geenszins argumenten of middelen inroepen die deze veroordeelde partij be-
wust/gewild of onbewust/ongewild niet heeft ingeroepen te zijner verdediging. 
Een derde kan met een derdenverzet enkel eigen belangen verdedigen.

Door de eiseres in derdenverzet wordt aldus geen belang aangetoond in ver-
band met haar derdenverzet.

Grieven
Eerste onderdeel
In haar dagvaarding houdende derdenverzet hield eiseres uitdrukkelijk staan-

de:
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- dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bij vonnis van 5 november 
1997 voor recht zegde dat de derde verweerder samen met de vierde verweerster 
gehouden was tot inbreng van een bedrag van 33.961,40 euro in de nalatenschap 
van wijlen M.M., zijnde de tegenwaarde van verdwenen effecten (1);

- dat in dit vonnis de zaak terug verwezen werd naar de aangestelde notarissen 
voor aanpassing van de staat van vereffening (2);

- dat de eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 5 
juni 2000 het vonnis van de eerste rechter heeft bevestigd (3);

- dat krachtens de grosse van de notariële akte verleden voor notaris L. W. met 
standplaats te Mechelen in datum van 14 april 2001 waarvan afschrift werd bete-
kend op 13 juli 2001 met bevel tot betaling, uitvoerend beslag gelegd werd op de 
goederen behorende tot de huwgemeenschap van de derde verweerder en de eise-
res (zie de dagvaarding in derdenverzet van 19 december 2002, p. 2, laatste lid 
en p. 3, eerste drie leden).

De eerste en de tweede verweerders stelden eveneens in hun syntheseberoeps-
conclusie dat de tenuitvoerlegging geschiedde krachtens de notariële akte verle-
den door notaris L.W. op 14 april 2001 welke akte werd opgesteld met verwij-
zing naar het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Mechelen van 5 no-
vember 1997 en het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 
(zie de syntheseberoepsbesluiten van de eerste en de tweede verweerders, p. 2, 4 
en 5).

Door de verweerders werd niet aangevoerd dat het derdenverzet van de eiseres 
onontvankelijk zou zijn bij gebrek aan belang omdat het uitvoerend beslag niet 
gebeurde krachtens het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 
2000 maar krachtens de notariële akte van 14 april 2001 die in uitvoering van - 
en overeenkomstig dit arrest verleden werd.

In zoverre het bestreden arrest beslist heeft dat het derdenverzet van de eiseres 
onontvankelijk is bij gebrek aan belang omdat enkel sprake is van een uitvoerend 
beslag krachtens een notariële akte en er geen enkel beslag gebeurde krachtens 
het arrest waartegen derdenverzet, zonder dat dit aangevoerd werd door partijen, 
zonder dat hierover gedebateerd werd en zonder de eiseres de gelegenheid te ge-
ven haar verweermiddelen desaangaande te doen gelden, werden de rechten van 
de verdediging van eiseres geschonden (schending van artikel 6.1 E.V.R.M. en 
van het algemeen beschikkingsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging).

Het bestreden arrest kon het derdenverzet van de eiseres bovendien niet onont-
vankelijk  verklaren op grond van die ambtshalve ingeroepen exceptie  zonder 
voorafgaandelijk de heropening der debatten te bevelen (schending van de arti-
kelen 774 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het Hof van Beroep te Antwerpen had in zijn arrest van 5 juni 2000, met be-

vestiging van het vonnis a quo, gezegd voor recht dat de derde en de vierde ver-
weerders gehouden zijn tot inbreng van 33.961,41 euro.

In  de  dagvaarding  houdende  derdenverzet  had  eiseres  uitdrukkelijk  aange-
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voerd dat haar derdenverzet tegen het arrest van 5 juni 2000 ontvankelijk was 
vermits het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 5 juni 2000 geen re-
kening gehouden heeft met het feit dat de derde verweerder op 3 december 1997 
de nalatenschap van E.M.had aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrij-
ving zodat hij enkel qualitate qua kon veroordeeld worden en vermits in uitvoe-
ring van het arrest van 5 juni 2000 uitvoerend beslag gelegd werd op goederen 
van de huwgemeenschap voor een hoger bedrag dan de inbreng waartoe de derde 
verweerder  ingevolge  de  aanvaarding  onder  voorbehoud kon worden  veroor-
deeld (zie de dagvaarding in derdenverzet van 19 december 2002, p. 3, vanaf het 
vierde laatste lid). In haar besluiten hield de eiseres eveneens uitdrukkelijk staan-
de dat zij als echtgenote van de derde verweerder wel degelijk belang en hoeda-
nigheid heeft om derdenverzet in te stellen tegen het arrest van het Hof van Be-
roep te Antwerpen van 5 juni 2000 vermits de derde verweerder de nalatenschap 
enkel aanvaard had onder voorrecht van boedelbeschrijving zodat derde verweer-
der enkel kon gehouden zijn voor het deel dat hij effectief uit de nalatenschap 
van wijlen zijn vader bekwam en er derhalve niet kon uitgevoerd worden op het 
gemeenschappelijk vermogen van de derde verweerder en de eiseres en vermits 
in het arrest van 5 juni 2000 geen sprake is van de aanvaarding van de nalaten-
schap onder voorrecht van boedelbeschrijving (zie de besluiten van eiseres neer-
gelegd op 2 september 2003, p. 5, randnrs. 4 en 5 en p. 9, nr. 6).

Door te beslissen dat het feit dat er uitvoerend beslag gelegd wordt krachtens 
een titel, nog niet maakt dat er een belang ontstaat in hoofde van een derde wiens 
goederen onder dit beslag worden gelegd om derdenverzet tegen deze titel  te 
kunnen aantekenen, heeft het bestreden arrest niet geantwoord op de in dit onder-
deel geciteerde dagvaarding in derdenverzet en besluiten waarin de eiseres niet 
alleen stelde dat zij belang had bij het derdenverzet omdat goederen van het ge-
meenschappelijk vermogen onder beslag werden gelegd maar ook omdat het ar-
rest van 5 juni 2000 zelf nadeel berokkent aan de eiseres vermits dit arrest ten 
onrechte had nagelaten rekening te houden met het feit dat derde verweerder de 
nalatenschap van zijn vader enkel aanvaard had onder voorrecht van boedelbe-
schrijving zodat de verplichting van de derde verweerder om bij te dragen in de 
schulden van die nalatenschap beperkt bleef tot het bedrag van de waarde van de 
goederen van die nalatenschap en zodat het gemeenschappelijk vermogen van de 
derde verweerder en van de eiseres in het geheel niet kon worden in beslag geno-
men (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 

zaak is tussengekomen, kan ingevolge artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten bena-
deelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in 
zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.

De eiser kan zijn derdenverzet steunen op eigen middelen, ook al werden die 
middelen niet ingeroepen door de partij die ingevolge de bestreden beslissing 
veroordeeld werd.

De eiseres had ter staving van haar derdenverzet aangevoerd dat de appelrech-
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ters in het bestreden arrest van 5 juni 2000 ten onrechte hadden nagelaten reke-
ning te houden met het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van E.M.op 
3 december 1997 had aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat 
derde verweerder enkel qualitate qua kon veroordeeld worden tot het bedrag van 
de nalatenschap van E.M.en zodat niet kon uitgevoerd worden op goederen van 
de huwgemeenschap voor een hoger bedrag dan waarvoor de derde verweerder 
maximaal kon worden veroordeeld ingevolge de aanvaarding onder voorrecht 
van boedelbeschrijving.

Het bestreden arrest heeft het derdenverzet van de eiseres ten onrechte onont-
vankelijk verklaard omdat een derde geenszins argumenten of middelen kan in-
roepen die de veroordeelde partij bewust of onbewust niet heeft ingeroepen ver-
mits de eiseres wel degelijk gerechtigd was haar derdenverzet tegen het arrest 
van 5 juni 2000 te steunen op het in dit onderdeel aangevoerde middel ook al had 
de derde verweerder, die door dit arrest veroordeeld werd, dit middel niet inge-
roepen te zijner verdediging (schending van de artikelen 17, 18, 1122 en 1130 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Vierde onderdeel
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 

zaak is tussengekomen, kan krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten bena-
deelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in 
zover dit over burgerlijke belangen uitspraak gedaan heeft.

Een derde kan in zijn rechten benadeeld worden en heeft dienvolgens het rech-
tens vereiste belang om derdenverzet aan te tekenen wanneer de uitvoering van 
de bestreden beslissing hem rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel berokkent zo-
dat hij er belang bij heeft de bestreden beslissing zelf ten aanzien van hem te 
doen hervormen.

De eerste en de tweede verweerders waren krachtens de uitgifte van de notari-
ële akte van 14 april 2001, die was opgesteld in uitvoering van - en conform het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 -, overgegaan tot 
uitvoerend beslag op goederen behorende tot het gemeenschappelijk vermogen 
van de derde verweerder (partij in het arrest van 5 juni 2000) en van de eiseres 
(derde ten opzichte van het arrest van 5 juni 2000).

De eiseres werd dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks in haar rechten bena-
deeld door het arrest van 5 juni 2000. Zij had derhalve het rechtens vereiste be-
lang om derdenverzet in te stellen ten einde het arrest van 5 juni 2000 ten aan-
zien van haar te doen hervormen door aan te voeren dat dit arrest geen rekening 
hield met het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van E.M.enkel aan-
vaard had onder voorrecht van boedelbeschrijving en hij derhalve ingevolge dit 
arrest ten onrechte samen met vierde verweerster verplicht werd tot inbreng van 
33.961,41 euro vermits de derde verweerder, ingevolge de aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving, enkel qualitate qua kon gehouden worden tot 
het bedrag van de waarde van de goederen van de nalatenschap van E.M.(1) en 
door aan te voeren dat ingevolge dit arrest niet kon uitgevoerd worden op goede-
ren van de huwgemeenschap voor een bedrag hoger dan waarvoor de derde ver-
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weerder qualitate qua kon gehouden zijn (2).
Zonder het door de eiseres ter staving van haar derdenverzet aangevoerde mid-

del te onderzoeken, kon het bestreden arrest niet wettelijk beslissen dat door de 
eiseres geen belang wordt aangetoond in verband met haar derdenverzet (schen-
ding van de artikelen 17, 18, 1122 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De eiseres heeft geconcludeerd zoals in het onderdeel is weergegeven.
2. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
3. Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. Krachtens artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en onder 

voorbehoud van de in dat artikel opgesomde bijzondere gevallen, die te dezen 
niet van toepassing zijn, kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in de 
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten 
kan benadelen.

5.  De  rechter  die  kennisneemt  van  het  derdenverzet  oefent  een  volledige 
rechtsmacht uit met betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd be-
slist en de positie van de derde aanbelangt. Binnen deze grenzen mag de derde 
alle middelen aanvoeren zowel in feite als in rechte en wordt hij hierbij, in begin-
sel, niet beperkt door de proceshouding die was aangenomen door de partijen in 
het oorspronkelijk geding.

6. De appelrechters die oordelen dat "de derde geenszins argumenten of mid-
delen kan inroepen die (de) veroordeelde partij bewust/gewild of onbewust/onge-
wild niet heeft ingeroepen te zijner verdediging" en op die grond beslissen dat 
het derdenverzet van de eiseres geen belang vertoont, verantwoorden hun beslis-
sing 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 ver-

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

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

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Houtekier.
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Nr. 370

1° KAMER - 30 juni 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ADAGIUM "CONTRA NON VALENTEM AGERE NON 
CURRIT PRAESCRIPTIO"

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - MINDERJARIGEN EN 
ONBEKWAAMVERKLAARDEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - MINDERJARIGEN EN 
ONBEKWAAMVERKLAARDEN - AFWIJKING - WIJZE

1º en 2º Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen  
rechtsbeginsel1. (Art. 2, Ger.W.)

3º De gevallen waarin de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden 
zijn niet uitsluitend in een uitdrukkelijke wetsbepaling vastgelegd; het is voldoende dat de  
wil  van de wetgever om af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring  
voortvloeit  uit  het  voorwerp  of  het  oogmerk van de wet  die een bijzondere  verjaring  
invoert2. (Artt. 2252 en 2278, B.W.)

(S. e.a. T. FORTIS AG nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0573.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 januari 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2251 en 2252 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen;
- de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de verjaring van een rechtsvorde-

ring geenszins loopt tegen degene die genoemde rechtsvordering onmogelijk kan 
uitvoeren ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel, welk beginsel 
onder meer in de artikelen 2251, 2252 en 2253 van het Burgerlijk Wetboek is 
neergelegd.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de [eiseressen] niet-gegrond en wijst 

de toepassing af van het algemeen beginsel "contra non valentem agere non cur-

1 Zie Cass. 2 jan. 1969, A.C., 1969, 409. 
2 Cass. 1 juni 1995, A.R. C.94.0405.F, nr. 274.
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rit praescriptio", zulks in de onderstaande bewoordingen:
"Dat het argument dat de [eiseressen] wettelijk gezien onmogelijk kunnen op-

treden doordat ze minderjarig zijn, niet opgaat; dat zij immers het beginsel 'con-
tra non valentem agere non currit praescriptio' aanvoeren; dat zulks eigenlijk een 
ontkenning is  van die hierboven vermelde regel  krachtens welke,  in verzeke-
ringszaken, de verjaring tegen de minderjarigen loopt".

Grieven
Artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek poneert het beginsel van de schor-

sing van de verjaring tijdens de minderjarigheid, behoudens uitzonderingen.
Krachtens een zeer gevestigde rechtspraak is het Hof van Cassatie van oordeel 

dat de driejarige verjaringstermijn in verzekeringszaken, bedoeld in artikel 32 
van de wet van 11 juni 1874 een uitzondering is op artikel 2252 en bijgevolg te-
gen minderjarigen loopt.

Die rechtspraak wordt als volgt verantwoord:
"Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juni 1874 blijkt dat 

de wetgever, aan de hand van artikel 32 van die wet, een beperkte verjaring heeft 
willen invoeren om in te gaan tegen de verdwijning van bewijzen en controle-
middelen.

Dat dit doel geen verband houdt met de juridische bekwaamheid van de partij-
en; dat het niet bereikt zou zijn indien de verzekerde of zijn rechtsopvolgers een 
uit de verzekeringspolis afgeleide rechtsvordering zouden kunnen instellen, ette-
lijke jaren na de gebeurtenis op grond waarvan die rechtsvordering kan worden 
ingesteld".

Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen minderjarigen met en 
zonder wettelijk vertegenwoordiger.

Het is ondenkbaar dat de wetgever, toen hij in verzekeringszaken een driejari-
ge verjaringstermijn instelde, gewild heeft dat zij niet alleen tegen minderjarigen 
met een wettelijk vertegenwoordiger, maar ook tegen minderjarigen zonder wet-
telijk vertegenwoordiger liep, terwijl artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat niet opgeheven is en de minderjarigen wil beschermen, nog steeds als begin-
sel poneert dat de verjaring wordt geschorst tijdens de minderjarigheid.

Het  algemeen  beginsel  'contra  non  valentem  agere  non  currit  praescriptio' 
vormt uitgerekend de onontbeerlijke uitzondering op de regel dat de driejarige 
verjaring in verzekeringszaken loopt tegen minderjarigen.

Het Hof was in zijn arrest van 2 januari 1969 van oordeel dat het beginsel 
"contra non valentem agere non currit praescriptio" impliceerde dat de verjaring 
van een rechtsvordering niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid ver-
keert om die rechtsvordering in te stellen ten gevolge van een uit de wet voort-
vloeiend beletsel.

Dit is hier wel degelijk het geval, aangezien de [eiseressen] gedurende heel 
hun  minderjarigheid,  niet  beschikten  over  een  bijzonder  bewindvoerder,  die 
krachtens de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wet-
boek, als enige bevoegd is om hen te vertegenwoordigen bij belangenconflicten, 
zoals hier, met hun moeder.
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Artikel 320, laatste lid, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Indien een conflict  ontstaat  over  vermogensrechtelijke belangen  tussen de 

kinderen die onder hetzelfde ouderlijk gezag staan, of tussen hen en de ouders of 
degene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, stelt de 
toezichthoudende rechter een bijzonder bewindvoerder voor de kinderen aan. In-
dien het conflict ontstaat tussen de kinderen en één van de ouders die het ouder-
lijk gezag uitoefenen, berust de vertegenwoordiging van de kinderen uitsluitend 
bij de andere ouder".

Artikel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"In alle gevallen waar de ouders gezamenlijk, of degene van hen die op exclu-

sieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, niet kunnen of niet willen een of meer 
handelingen in het belang van het kind stellen, die buiten het gewone beheer val-
len, kan de rechter, op verzoek van het kind zelf, van het openbaar ministerie, of 
van een naaste verwante die er belang bij kan hebben, na de ouders te hebben ge-
hoord, voor het kind een bijzonder bewindvoerder aanstellen en hem machtigen 
dergelijke handelingen te stellen".

Zoals de [eiseressen] in hun conclusie voor het hof van beroep hadden bena-
drukt, is er een duidelijk belangenconflict tussen hun moeder en haar kinderen 
betreffende de aansprakelijkheid voor het opsouperen van het geld dat de kinde-
ren bij het overlijden van hun vader hadden ontvangen.

Overeenkomstig artikel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek kon of wil-
de [de tweede verweerster], in haar hoedanigheid van beheerder van het vermo-
gen van haar minderjarige kinderen, geen rechtszaak instellen tegen de [eerste] 
verweerster aangezien dat haar eigen fouten aan het licht zou hebben gebracht en 
haar ertoe zou hebben genoopt de bedragen die zij had verkwist, met interest te-
rug te betalen.

Uit de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 
valt a contrario af te leiden dat in alle gevallen waar de ouders gezamenlijk of 
degene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent,  een of 
meer handelingen in het belang van het kind die buiten het gewone beheer val-
len,  niet  kunnen of  willen uitoefenen,  de minderjarige in  de wettelijke onbe-
kwaamheid verkeert om in rechte op te treden indien hem geen bijzonder be-
windvoerder is toegewezen.

Het is precies omdat het minderjarige wettelijk gezien niet in rechte kan optre-
den dat een bijzonder bewindvoerder kan worden aangesteld.

Die wettelijke onbekwaamheid om op treden, inzonderheid bedoeld bij de arti-
kelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, vormt het 
vereiste wettelijke beletsel om hier het beginsel "contra non valentem agere non 
currit praescriptio" toe te passen.

De mogelijkheid voor de rechter om, op verzoek van het kind zelf, van het 
openbaar ministerie of van een naaste verwante die er belang bij heeft, een bij-
zonder bewindvoerder aan te stellen, is de uitgelezen manier om het wettelijk be-
letsel ongedaan te maken, maar het is niet omdat de wetgever heeft voorzien in 
een mogelijkheid om het beletsel  ongedaan te maken dat  het als onbestaande 
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moet worden beschouwd nog voor de rechtspleging tot tenietdoening ervan inge-
zet is en tot een goed einde is gebracht.

Bovendien is het uiterst belangrijk erop te wijzen dat de rechter, krachtens arti-
kel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, een bijzonder bewindvoerder kan 
aanstellen wanneer men hem erom vraagt, maar dat hij daar niet toe verplicht is.

Aldus zou de rechter, ook al neemt de minderjarige het initiatief om de aan-
stelling van een bijzonder bewindvoerder te vragen, wel degelijk kunnen weige-
ren dat verzoek in te willigen en aldus de minderjarige in een wettelijke toestand 
plaatsen van onbekwaamheid om op te treden.

Doordat er op het verzoek tot aanstelling van een bijzonder bewindvoerder niet 
automatisch een daadwerkelijke aanstelling volgt,  kan men niet stellen dat  de 
mogelijkheid voor de rechter om een bijzonder bewindvoerder aan te stellen hier 
de toepassing van het adagium "contra non valentem agere non currit praescrip-
tio" zou uitsluiten.

Tot slot mag er niet uit het oog worden verloren dat de weigering om in deze 
zaak de regel "contra non valentem agere non currit praescriptio" toe te passen, 
zou indruisen tegen de wil van de wetgever die, door het invoeren van de rege-
ling van de onbekwaamheid van minderjarige kinderen, duidelijk beoogde hen te 
beschermen en niet hen te beletten om hun rechten te doen gelden.

Hieruit volgt dat het arrest, door de rechtsvordering van de [eiseressen] ver-
jaard te verklaren, de artikelen 2251 en 2252 van het Burgerlijk Wetboek en 32 
van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekering schendt, en tevens het 
algemeen rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk de verjaring van een burgerlij-
ke rechtsvordering niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert om 
die rechtsvordering in te stellen ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend be-
letsel (beginsel neergelegd, onder meer, in de artikelen 2251, 2252 en 2253 van 
het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het 
Italiaanse Burgerlijk Wetboek schendt, in zoverre de [eiseressen], die toentertijd 
minderjarig waren, doordat er in de bijzondere omstandigheden van de zaak geen 
bijzonder bewindvoerder was aangesteld, onmogelijk konden optreden ten gevol-
ge van een uit de wet voortvloeiend beletsel".

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft het hoger beroep van de [eiseressen] niet-gegrond verklaard en 

de toepassing afgewezen van het beginsel "contra non valentem agere non currit 
praescriptio", zulks in de volgende bewoordingen:

"Dat het argument dat de [eiseressen] wettelijk gezien onmogelijk kunnen op-
treden doordat ze minderjarig zijn, niet opgaat; dat zij immers het beginsel 'con-
tra non valentem agere non currit praescriptio' aanvoeren; dat zulks eigenlijk een 
ontkenning is  van die hierboven vermelde regel  krachtens welke,  in verzeke-
ringszaken, de verjaring tegen de minderjarigen loopt".
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Het hof [van beroep] verwerpt het beginsel "contra non valentem agere non 
currit praescriptio" op grond dat zulks eigenlijk een ontkenning is van de regel 
krachtens  welke,  in  verzekeringszaken,  de  verjaring  tegen  de  minderjarigen 
loopt.

Grieven
De redenering van het hof [van beroep] kan slechts hierdoor verklaard worden 

[dat het], ten onrechte, meende dat de[eiseressen] de toepassing van voornoemd 
beginsel grondden op hun uit hun minderjarigheid voortvloeiende onbekwaam-
heid.

Indien het loutere feit van minderjarig, en dus onbekwaam, te zijn, inderdaad, 
de toepassing van het beginsel "contra non valentem agere non currit praescrip-
tio" zou kunnen verantwoorden, dan zou zulks eigenlijk een ontkenning zijn van 
de regel krachtens welke, in verzekeringszaken, de verjaring tegen de minderjari-
gen loopt.

Dit is hier niet het geval, aangezien de [eiseressen] de toepassing van dat be-
ginsel niet op hun minderjarigheid grondden, maar wel op het feit dat hun geen 
bijzonder bewindvoerder was toegewezen, waardoor zij in deze zaak geen wette-
lijke vertegenwoordiger hadden.

De [eiseressen] hadden nochtans in hun conclusie voor het hof van beroep dui-
delijk uitgelegd dat zij wettelijk gezien onmogelijk konden optreden, zowel via 
zichzelf als via hun wettelijke vertegenwoordiger (hun moeder):

"III. Geen verjaring
A. Feitelijke toestand: tijdens hun minderjarigheid kunnen de [eiseressen] wet-

telijk gezien onmogelijk in rechte optreden
1. Duidelijk belangenconflict tussen de minderjarige kinderen en hun moeder
Er is  een duidelijk belangenconflict  tussen [de tweede verweerster] en haar 

kinderen betreffende de aansprakelijkheid voor het opsouperen van het geld dat 
de kinderen bij het overlijden van hun vader hadden ontvangen.

[De tweede verweerster] zou immers onmogelijk het initiatief genomen heb-
ben om in naam van haar minderjarige kinderen een aansprakelijkheidsvordering 
in te stellen tegen degenen die aansprakelijk waren voor de verkwisting van dat 
geld, aangezien zij die aansprakelijkheid met [de eerste verweerster] deelt.

2. Geen aanstelling van een bijzonder bewindvoerder
Teneinde de voor de kinderlijke schadelijke belemmeringen ongedaan te ma-

ken die, zoals in deze zaak, bij een belangenconflict kunnen ontstaan, voorziet 
het Italiaanse recht - dat van toepassing is aangezien de kinderen de Italiaanse 
nationaliteit hebben - in de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder door de 
rechter (artikel 320, in fine, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek):

'Indien een conflict ontstaat over vermogensrechtelijke belangen tussen de kin-
deren die onder hetzelfde ouderlijk gezag staan, of tussen hen en de ouders of de-
gene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, stelt de toe-
zichthoudende rechter een bijzonder bewindvoerder voor de kinderen aan'.

Enkel een bijzonder bewindvoerder was namens de minderjarige kinderen te-
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gen [de verweersters] in rechte kunnen optreden.
Hier dient dus te worden vastgesteld dat er door de vrederechter nooit een bij-

zonder bewindvoerder is aangesteld.
En in tegenstelling tot hetgeen [de eerste verweerster] in conclusie beweert, 

kan men de [eiseressen] hoe dan ook niet verwijten dat zij in februari 1987, toen 
zij respectievelijk 10 en 9 jaar oud waren, niet het initiatief hebben genomen om 
de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder aan te vragen.

De door de het Italiaanse recht aan minderjarige kinderen geboden mogelijk-
heid om bij de rechter de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder aan te 
vragen, bestaat uitsluitend in het belang van het kind en kan geenszins diens aan-
sprakelijkheid in het gedrang brengen.

Het feit dan een minderjarig kind niet aansprakelijk is, vormt een beginsel van 
openbare orde dat de grondslag zelf is van de bescherming van kinderen tijdens 
hun minderjarigheid.

3. Onmogelijkheid voor de [eiseressen] om in rechte op te treden
Doordat er geen bijzonder bewindvoerder werd aangesteld, verkeerden de [ei-

seressen] in de volstrekte onmogelijkheid om, tijdens heel hun minderjarigheid, 
voor de rechter een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen diegenen die 
aansprakelijk waren voor de verkwisting van het ontvangen geld.

Zij bevonden zich dus in een feitelijke toestand - waarvoor zij niet verantwoor-
delijk waren - waarin geen enkele wettelijke vertegenwoordiger hun rechten kon 
doen gelden".

Hieruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat de [eiseressen] normale min-
derjarigen waren, die naar behoren door hun moeder werden vertegenwoordigd, 
ondanks het duidelijk belangenconflict in deze zaak en de schending van artikel 
320, laatste lid, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, niet heeft geantwoord op 
de in het middel aangewezen conclusie van de [eiseressen] (schending van arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet), althans de bewijskracht ervan heeft 
miskend door ze een betekenis te geven die onverenigbaar is met de gebruikte 
bewoordingen in zoverre de [eiseressen] de toepassing van het beginsel "contra 
non valentem agere non currit praescriptio" niet grondden op de onbekwaamheid 
die uit de verjaring [lees: uit hun minderjarigheid]voortvloeide (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Met de in het middel weergegeven overwegingen beantwoordt het arrest de 

conclusie van de eiseressen.
Voor het overige zegt het arrest niet dat de eiseressen "normale minderjarigen 

waren die naar behoren door hun moeder werden vertegenwoordigd".
Het middel mist feitelijke grondslag.
Eerste middel
Het adagium volgens hetwelk de verjaring van een burgerlijke rechtsvordering 
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niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert deze rechtsvordering 
in te stellen ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel, is geen alge-
meen rechtsbeginsel.

In zoverre het middel de miskenning aanvoert van een onbestaand algemeen 
rechtsbeginsel, is het, zoals de eerste verweerster aanvoert, niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek dat de verja-
ring niet loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden, behoudens het-
geen in artikel 2278 bepaald is, en met uitzondering van de andere bij de wet be-
paalde gevallen.

Dat artikel vereist niet dat die overige gevallen worden vastgelegd in een uit-
drukkelijke wetsbepaling. Het is voldoende dat de wil van de wetgever om af te 
wijken van de in artikel 2252 vermelde regel voortvloeit uit het voorwerp of het 
oogmerk van de wet die een bijzondere verjaring invoert.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juni 1874 blijkt dat de 
wetgever, aan de hand van artikel 32 van die wet, een "beperkte verjaring" heeft 
willen invoeren om in te gaan tegen "de verdwijning van bewijzen en controle-
middelen". 

Dat doel houdt geen verband met de juridische bekwaamheid van de partijen. 
Het zou niet bereikt zijn indien de verzekerde of zijn rechtsopvolgers een uit de 
verzekeringspolis afgeleide rechtsvordering zouden kunnen instellen ettelijke ja-
ren na de gebeurtenis op grond waarvan die rechtsvordering kan worden inge-
steld. 

Er dient geen onderscheid gemaakt tussen de minderjarige die al dan niet een 
wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Aangezien de Italiaanse wet bepaalt dat er bij een belangenconflict tussen de 
minderjarige en de ouder die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, 
de  mogelijkheid  bestaat  om een bijzonder  bewindvoerder  te  benoemen,  is  er 
geen onmogelijkheid om de rechtsvordering uit te oefenen ten gevolge van een 
wettelijk beletsel.

In dat verband faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten. 

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Wouters en Mahieu.

Nr. 371

1° KAMER - 30 juni 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
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AANVANG. EINDE) - TERMIJN - VORDERING TOT BETALING VAN GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN, DIENSTEN EN GOEDEREN - BEGRIP

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING

1º  De  rechtsvordering  tot  betaling  van  geneeskundige  verstrekkingen,  diensten  en 
goederen verjaart door verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde  
van de maand waarin deze zijn verstrekt, ongeacht of ze door een verzekeringsinstelling  
al dan niet worden terugbetaald. (Art. 2277bis, B.W.)

2º De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare 
en duidelijke tekst ervan1.

(B. T. ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL EN SCHAARBEEK – UNIVERSITAIR VERPLEGINGSCENTRUM 
BRUGMANN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 december 2004 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het nieuwe vijfde kanton Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 2262bis, inzonderheid §1, eerste lid, en 2277bis van het Burger-

lijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en gegrond, veroordeelt 

bijgevolg eiseres tot betaling aan verweerster van tweeëntachtig euro in hoofd-
som en veroordeelt eiseres bovendien in de kosten begroot op honderd dertig 
euro en achtenzeventig cent, en grondt die veroordelingen hierop:

"dat artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 'alle 
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar';

dat artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:  'de rechtsvordering 
van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde genees-
kundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering we-
gens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van 
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn 
verstrekt;

dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, dien-
sten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzorgings-
instelling of door derden werden geleverd of gefactureerd';

1 Cass. 22 dec. 1994, A.R. C.94.0035.F, nr. 573.
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dat die tekst in het Burgerlijk Wetboek is ingevoegd bij artikel 64 van de wet 
van 6 augustus 1993 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 
1993, zodat het in werking is getreden op 19 augustus 1993;

dat in de zoektocht naar de zuiverste interpretatie ervan verwezen dient te wor-
den naar de parlementaire voorbereiding van die wet;

dat, artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals [verweersters] raads-
man, aanvoert, het gevolg is van een amendement ingediend bij de bespreking 
van het ontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen, tot wijziging 
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering alsmede van de wet op de ziekenhuizen (Me-
morie van toelichting, Kamer, Zitting 1992-1993, 1040/1);

dat het  nuttig is  de besprekingen tijdens die parlementaire voorbereiding te 
vermelden, inzonderheid de onderstaande passages eruit:

'Door het recente cassatiearrest d.d. 21 januari 1993 is de situatie van de pati-
ënt op het vlak van de verjaringstermijnen van doktersrekeningen die door het 
ziekenhuis worden geïnd, zeer precair geworden.

De gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar werd door het Hof immers 
toepasselijk geacht, in plaats van de 1-jarige termijn die in artikel 2272 van het 
Burgerlijk  Wetboek wordt  gekoppeld aan het  vermoeden van betaling en die 
geldt voor de inning van de honoraria door de artsen zelf.

Rekening houdend met het feit dat in de diverse deelaspecten van de gezond-
heidszorg de patiënt  geconfronteerd wordt  met verschillende verjaringstermij-
nen, waardoor hij niet meer weet waaraan zich te houden, te meer daar de inter-
pretatie van de regels door de bevoegde rechtbanken niet altijd eenvormig is, me-
nen wij dat de invoering van een algemene bepaling meer dan wenselijk is'. (Me-
morie van toelichting - amendement nr. 7 van dhr. LANDUYT, Kamer, Zitting 1992-
1993, 1040/3);

en verder:
'Een patiënt kan bij de mutualiteit echter geen terugbetaling krijgen van oude 

ziekenhuisrekeningen (de rapporteur doelt hier op het gedeelte van de rekenin-
gen die dat recht doen ontstaan na het verstrijken van de terugbetalingstermijn).

Voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 106 van de wet van 9 au-
gustus 1963) geldt immers een verjaringstermijn van 2 jaar voor wat de terugbe-
taling van de ziekenhuiskamer en de honoraria van de verzorgingsverstrekkers 
betreft.

Daarom beogen de voorgestelde amendementen de verjaringstermijn van de 
rechtsvorderingen van verzorgingsverstrekkers op twee jaar te brengen ...

Die eenvormigheid in de termijnen bevordert de rechtszekerheid'. (Verslag na-
mens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door dhr. Landuyt, 1040/7);

er dient ook gewezen te worden op de onderstaande parlementaire overwegin-
gen:

'teneinde de verhouding verzorgingsverstrekker-patiënt zoveel mogelijk te en-
ten op de verhouding verzorgingsverstrekker-V.I.-patiënt, komt de verjaringster-
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mijn van 2 jaar van de ZIV ons het meest gepast voor';
(idem, 1040/3)
'die kwestie betreft immers allereerst de weigering van terugbetaling door het 

ziekenfonds dat op zijn beurt aan een verjaringstermijn van twee jaar is gebon-
den'.

(ibidem, 1040/7/92-93<5>.4.):
'Alle aspecten van de voorgestelde wetswijziging zouden eerst grondig onder-

zocht moeten worden'; 
dat  uit  de  parlementaire  voorbereiding blijkt  dat  de wetgever  zonder enige 

twijfel de patiënten het recht wilde waarborgen op de terugbetaling van de reke-
ningen voor ziekenhuiskosten voor het gedeelte ervan dat niet door de zieken-
fondsen wordt gedekt;

dat, zoals de professoren P. WÉRY en H . VUYE met brio beklemtonen in hun on-
derzoek van de rechtsleer, dat sinds 1995 in  J.T. verscheen onder de titel: 'La 
prescription de l'action des prestataires de soins: l'article 2277bis du Code civil':

'Tout juriste scrupuleux ne peut que désapprouver le fait que le législateur re-
coure à une loi-programme pour modifier le Code civil et le Code de commerce;

Que faut-il entendre par prestataire de soins? Le législateur n'a pas pris la pei-
ne de définir ces termes et la question ne fut même pas abordée lors des travaux 
préparatoires.

En matière de transport et de services ambulanciers, à peine de déboucher sur 
une absurdité, l'interprète est contraint de toutefois faire violence au texte de la 
loi !

Curieusement,  le législateur n'a pas cru devoir définir les mots 'prestations, 
biens et services médicaux' ce qui eut pour conséquence que: 'La question fut po-
sée, lors des débats parlementaires, de savoir si l'article 2277bis ne concernait 
que les créances faisant l'objet d'un remboursement dans le cadre de la loi relati-
ve à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' et à ce sujet: 'le repré-
sentant du ministre de la Justice opina laconiquement par l'affirmative' (H. VUYE 
en P. WÉRY " La prescription de l'action des prestataires de soins ": l'article 2277-
bis du Code civil, J.T., 1995, p. 93 tot 102).

dat hoewel die auteurs de oplossing niet als  erg praktisch beschouwen, be-
schouwen zij deze ondanks alles als mogelijke interpretatie met als gevolg dat 
het criterium dat voor de rechtsvorderingen een verjaringstermijn zou gelden die 
verschilt naargelang ze betrekking hebben op door het ziekenfonds al dan niet te-
rugbetaalde des geneeskundige verstrekkingen, enige verwarring schijn te schep-
pen aangezien noch de rechter, noch de patiënt over de noodzakelijke informatie 
daaromtrent zouden beschikken (H. VUYE en P. WÉRY, idem, p. 98, nr. 15);

dat wij dienaangaande van oordeel zijn dat het zou moeten gaan om de enige 
logische en ethische uitlegging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek 
in het licht van de parlementaire voorbereiding en van het rechtsleeronderzoek, 
enerzijds, omdat de minister van Justitie die uitlegging bevestigd heeft, ander-
zijds, omdat zij overeenstemt met de geest van hetgeen de parlementsleden die 
ze hebben besproken als een wijziging beschouwden, waarbij echter wel uitslui-
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tend rekening wordt gehouden met de parameter en met de vergelijking met de 
terugbetaling door het ziekenfonds, en, tot slot, omdat overeenkomstig de strikte 
uitlegging van een afwijkende regel, ze niet dient te worden toegepast op schuld-
vordering van verschillende aard, namelijk in deze zaak het gedeelte van de kos-
ten dat ten laste van de patiënt blijft en dat in wezen, aangezien het om zijn per-
soonlijke bijdrage gaat, hem geen enkel recht tot terugbetaling bij zijn mutualiteit 
verleent;

dat er, volledigheidshalve en zoals [de verweerster] onderstreept, zelfs een risi-
co op misbruik bestaat in die zin dat een patiënt die van kwade trouw is en die na 
een spoedopname de rekening ontvangt en het bewijs voor de terugbetaling door 
het ziekenfonds van alle gedane kosten, de terugbetaling door het ziekenfonds 
van alle bedoelde kosten zou kunnen verkrijgen zonder ooit zelf een gedeelte te 
moeten betalen onder aanvoering van die verjaring van korte duur;

dat artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg in die zin moet wor-
den uitgelegd dat het toepassinggebied ervan enkel geneeskundige verstrekkin-
gen betreft die door het ziekenfonds worden terugbetaald, zodat de niet door het 
ziekenfonds terugbetaalde verstrekkingen verjaren na verloop van 10 jaar over-
eenkomstig het in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek be-
vestigde algemeen beginsel".

Grieven
Artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek (artikel 64 van de wet van 6 au-

gustus 1993) bepaalt, in algemene bewoordingen: "de rechtsvordering van ver-
zorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bij-
komende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een ter-
mijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn ver-
strekt. Dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, 
diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzor-
gingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd". Het bestreden 
vonnis beslist evenwel dat voornoemd artikel "in die zin moet worden uitgelegd 
dat het toepassinggebied ervan enkel geneeskundige verstrekkingen betreft die 
door het ziekenfonds worden terugbetaald, zodat de niet door het ziekenfonds te-
rugbetaalde verstrekkingen verjaren na verloop van 10 jaar overeenkomstig het 
in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bevestigde alge-
meen beginsel".

Het bestreden vonnis doet aldus de toepassing van dat artikel 2277bis afhan-
gen van een voorwaarde die in dat artikel niet is vermeld, namelijk dat het zou 
moeten gaan om door het ziekenfonds terugbetaalde geneeskundige verstrekkin-
gen.

Het vonnis weigert dus ten onrechte artikel 2277bis toe te passen op de oor-
spronkelijke tegen de eiseres ingestelde rechtsvordering en verwerpt vervolgens 
op onwettige wijze het verjaringsmiddel dat de eiseres op grond van dat artikel 
aanvoert (schending van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek).

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek door het ten onrechte toepasselijk te verklaren op de oor-
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spronkelijk rechtsvordering die tegen de eisers was ingesteld, terwijl artikel 2277-
bis van dat wetboek op die rechtsvordering van toepassing was.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek verjaart de rechtsvorde-

ring van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde ge-
neeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering 
wegens bijkomende kosten, ten overstaan van de patiënt door verloop van een 
termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn 
verstrekt en dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkin-
gen, diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en 
verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd.

Die bepaling is van toepassing op elke rechtsvordering tot betaling van genees-
kundige verstrekkingen, diensten en goederen, ongeacht of ze door een verzeke-
ringsinstelling al dan niet kunnen worden terugbetaald.

De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd te-
gen de klare en duidelijke tekst ervan. Waar de wet geen onderscheid maakt, 
mag ook geen onderscheid worden gemaakt.

Het bestreden vonnis dat beslist dat "artikel 2277bis van het Burgerlijk Wet-
boek in die zin moet worden uitgelegd dat het toepassinggebied ervan enkel ge-
neeskundige  verstrekkingen betreft  die  door  het  ziekenfonds worden terugbe-
taald, zodat de niet door het ziekenfonds terugbetaalde verstrekkingen verjaren 
na verloop van 10 jaar overeenkomstig het in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek bevestigde algemeen beginsel", schendt de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de hoofdvor-

dering en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Vrederechter van het vierde kanton 

Brussel.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 372
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1° KAMER - 30 juni 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - 
OVEREENGEKOMEN VASTSTELLING NA ECHTSCHEIDING - WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - 
OVEREENGEKOMEN VASTSTELLING NA ECHTSCHEIDING - WIJZIGING

1º  Geen  enkele  wetsbepaling  staat  eraan  in  de  weg  dat  de  uit  de  echt  gescheiden 
echtgenoten  bij  overeenkomst  de  uitkering  vaststellen  die  aan de echtgenoot  die  de  
echtscheiding heeft verkregen op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot  
is verschuldigd. (Artt. 301 en 306, B.W.)

2º  De  uitkering  die  na  de  echtscheiding  bij  overeenkomst  is  vastgesteld  kan  worden 
gewijzigd op voorwaarde dat de partijen een beding van herziening of beperking hebben  
bepaald. (Impliciete oplossing). (Artt. 307bis en 1134, B.W.)

(M. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0185.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 oktober 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 232, 306, 307bis en 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het hoger beroep ontvankelijk maar niet ge-

grond is om de volgende redenen:
"dat [de eiser] de eerste rechter verwijt te hebben geoordeeld dat de litigieuze 

uitkering een overeengekomen uitkering is;
dat hij aanvoert dat die uitkering gesteund is op artikel 307bis van het Burger-

lijk Wetboek na een echtscheiding wegens feitelijke scheiding; dat zij bijgevolg 
herzienbaar is en tot een derde gedeelte van de inkomsten van de schuldenaar be-
perkt moet worden;

dat moet worden vastgesteld dat over de litigieuze uitkering nooit een vonnis 
is  uitgesproken,  dat  geen enkele  rechtbank de grondslag of  het  bedrag ervan 
heeft onderzocht, dat de vonnissen van 5 april 1985 en 19 september 1985 uit-
drukkelijk de uitspraak over dat punt hebben aangehouden;

dat zij bijgevolg alleen is gesteund op de overeenkomst die op 14 juni 1987 
werd ondertekend;
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dat de wettig gesloten overeenkomsten de partijen tot wet strekken;
dat die overeenkomst in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen is ge-

steld; dat zij elke uitwerking moet krijgen die de partijen eraan hebben willen 
hechten;

dat [de eiser] betoogt dat die overeenkomst een dading zou zijn die de gerech-
telijke procedures tussen de partijen beëindigt; dat zij bijgevolg zou gesloten zijn 
in het kader van artikel 307bis;

dat zulks echter helemaal niet blijkt uit de tekst van de overeenkomst die vol-
gens de partijen is opgesteld in het bijzijn van de notarissen die de vereffening-
verdeling hebben gedaan;

dat niets erop wijst dat het hier gaat om een dading in de zin van artikel 2004 
[lees: 2044] van het Burgerlijk Wetboek; dat de term 'dading' nergens voorkomt; 
dat de partijen niet vermelden dat zij het proces tussen hen willen beëindigen; dat 
de artikelen 307 en 307bis nergens worden vermeld;

dat de partijen de rechtbank nooit hebben gevraagd hun akkoord te bekrachti-
gen en dat zij evenmin afstand hebben gedaan van hun vorderingen;

dat artikel 307bis bovendien volgt uit een wet van 1 juli 1974 die bij het op-
stellen van de overeenkomst goed gekend was; dat in de overeenkomst nergens 
naar die wet wordt verwezen; dat zelfs als de partijen aan hun overeenkomst de 
uitwerking van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek hadden willen hech-
ten, toch moet worden overwogen dat zij nooit de bedoeling kunnen hebben ge-
had het bedrag ervan te beperken tot een derde gedeelte van de inkomsten van de 
schuldenaar; dat artikel 307bis op het tijdstip van de ondertekening, in 1987, im-
mers niets dergelijks bepaalde;

dat de rechtbanken pas sedert het arrest van 3 mei 2000 van het Arbitragehof 
het plafond van een derde gedeelte van de inkomsten, zoals dat is bepaald in arti-
kel 301, §4, toepassen door gelijkschakeling met de uitkeringen na echtscheiding 
wegens scheiding van meer dan twee jaar;

dat erop moet worden gewezen, zoals de eerste rechter terecht doet, dat de par-
tijen, zelfs in het geval van een uitkering als bedoeld in artikel 301, vrij hun rech-
ten bij overeenkomst mogen blijven regelen, waarbij ieder van hen afstand kan 
doen van de waarborgen of beperkingen die de wet bepaalt;

dat in dit geval de partijen geen beding tot herziening of beperking hebben be-
paald, zodat de duidelijke bewoordingen van de overeenkomst moeten worden 
geëerbiedigd;

(...)
dat de overeenkomst bijgevolg haar volle uitwerking moet krijgen;
dat het hoger beroep niet gegrond wordt verklaard;
(...)"
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de uitkering tot levens-

onderhoud krachtens de artikelen 306 en 307 [die verwijzen naar artikel 232 over 
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de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding] een derde gedeelte van de in-
komsten van de schuldenaar mag te boven gaan en worden aangepast of afge-
schaft al naar de wijzigingen in de behoeften en de bestaansmiddelen van partij-
en".

Het bestreden vonnis heeft ten onrechte beslist dat de overeenkomst tussen de 
partijen van 14 juni 1987 niet in het kader van artikel 307bis zou zijn gesloten.

De aard van de uitkering tot levensonderhoud, die is vastgesteld na een echt-
scheiding op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, wordt niet ge-
wijzigd door het feit dat de partijen het bedrag ervan bij overeenkomst hebben 
vastgelegd. Het vaststellen van het bedrag van een uitkering tot levensonderhoud 
na echtscheiding wegens feitelijke scheiding, zelfs bij overeenkomst tussen de 
partijen, valt nog steeds onder toepassing van artikel 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek. De uitkering mag dus worden gewijzigd en moet thans worden beperkt 
tot een derde gedeelte van de actuele inkomsten van de schuldenaar (Arbitrage-
hof nr.  48/2000, 3 mei 2000, A.A 2000, 669,  B.S. 5 juli  2000 (2de uitgave), 
22843).

Het bestreden vonnis dat [beslist] dat de overeenkomst tussen de partijen van 
14 juni 1987 niet is gesloten in het kader van artikel 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek, terwijl de uitkering tot levensonderhoud, waarvan het bedrag, zelfs bij 
overeenkomst tussen de partijen, na een echtscheiding op grond van artikel 232 
van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld, steeds onder toepassing valt van arti-
kel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, schendt aldus de bepalingen van de arti-
kelen 232, 306 en 307bis van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
De appelrechters oordelen ten onrechte dat de overeenkomst van 14 juni 1987 

geen dading is in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt 
dat "dading een contract is, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of 
een toekomstig geschil voorkomen".

De motieven van de bestreden beslissing voeren immers onwettige criteria in 
[door te beslissen] "dat de term 'dading' nergens voorkomt; dat de partijen niet 
vermelden dat zij het proces tussen hen willen beëindigen; dat de artikelen 307 
en 307bis nergens worden vermeld; dat de partijen de rechtbank nooit hebben 
gevraagd hun akkoord te bekrachtigen en dat zij evenmin afstand hebben gedaan 
van hun vorderingen".

Dading is een een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse 
toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen (Cass., 19 sep-
tember 2001, P.01.0617.F; Cass., 18 mei 1995, C.93.0270.N, Pas., 1995, I, 519). 
Dat is precies de aard van de overeenkomst van 14 juni 1987, die duidelijk ver-
wijst naar de lopende procedures tussen de partijen, die aangeeft dat de partijen 
een geschilpunt hebben willen oplossen dat door de rechtbanken nog niet was 
beslecht en die wederzijdse toegingen bevat.

Het woord "dading" moet daarin dus niet voorkomen en de partijen moeten 
evenmin vermelde dat zij het proces tussen hen willen beëindigen (wat trouwens 
is vermeld in de overeenkomst van 14 juni 1987, althans impliciet). Het bestaan 
van een dading vereist evenmin dat de partijen de artikelen vermelden waarop de 
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tussen gevoerde procedure gegrond is, noch dat zij de rechtbank vragen hun ak-
koord te bekrachtigen.

Het  bestreden vonnis,  dat  onwettige criteria  invoert  om [uitspraak te  doen] 
over het bestaan van een dading, schendt artikel 2044 van het Burgerlijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Dit onderdeel betoogt dat het bedrag van de uitkering, zelfs als het bij overeen-

komst is vastgesteld nadat de echtscheiding op grond van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek is uitgesproken, nog steeds onder toepassing valt van artikel 
307bis van dat  wetboek en bijgevolg kan worden gewijzigd en beperkt  moet 
worden tot een derde gedeelte van de actuele inkomsten van de schuldenaar.

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de uit de echt gescheiden 
echtgenoten bij overeenkomst de uitkering vaststellen die, krachtens de artikelen 
301 of 306 van het Burgerlijk Wetboek, aan de echtgenoot die echtscheiding 
heeft verkregen, op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot is ver-
schuldigd.

Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat de echtscheiding tussen de partijen 
op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek op 16 juni 1984 is uitge-
sproken en op 11 oktober 1984 is overgeschreven, en oordeelt vervolgens dat de 
litigieuze uitkering uitsluitend gegrond is op de op 14 juni 1987 gesloten over-
eenkomst, "dat die overeenkomst in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordin-
gen is gesteld, dat zij elke uitwerking moet krijgen die de partijen eraan hebben 
willen hechten, [...] dat de partijen vrij hun rechten bij overeenkomst mogen blij-
ven regelen, waarbij ieder van hen afstand kan doen van de waarborgen of beper-
ken die de wet bepaalt [en] dat in dit geval de partijen geen beding van herzie-
ning of  beperking hebben bepaald,  zodat  de  duidelijke bewoordingen van de 
overeenkomst moeten worden geëerbiedigd". Het bestreden vonnis verantwoordt 
zijn beslissing naar recht door die overwegingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Aangezien het bestreden vonnis naar recht is verantwoord door de motieven 

die in het eerste onderdeel tevergeefs worden bekritiseerd is dit onderdeel dat, 
zoals verweerster betoogt, tegen ten overvloede gegeven overwegingen is  ge-
richt, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
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Advocaten: mrs. Houtekier en Maes.

Nr. 373

1° KAMER - 30 juni 2006

VERHAAL OP DE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT - ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE

Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter dat niet  door een advocaat bij  het Hof van 
cassatie is ondertekend, is niet ontvankelijk1. (Art. 478, Ger.W.)

(IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE vzw T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter werd op 15 maart 2006 neergelegd 

ter griffie van het Hof.
De magistraat tegen wie het verhaal op de rechter is ingesteld, heeft een me-

morie van antwoord neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verhaal op de rechter is een burgerlijk geding zodat, krachtens artikel 478 

van het Gerechtelijk Wetboek, de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cas-
satie vereist is.

Het verzoekschrift, dat niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is on-
dertekend, is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoekschrift af.
Veroordeelt verzoekster in de kosten.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 374

1° KAMER - 30 juni 2006

1 Cass. 28 okt. 2005, A.R. C.05.0068.F, nr. 549.
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1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - CURATOR - VERVANGING - AARD - GEVOLGEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CURATOR - 
VERVANGING - AARD - TOEPASSELIJKHEID

3º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - BEGRIP - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2º De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is  
een  rechtsprekende  handeling,  waarop  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  
verdediging van toepassing is1. (Art. 31, Faillissementswet 1997)

3º Het recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle gerechten van  
toepassing is,  ook al heeft  de wetgever de uitoefening ervan niet  of slechts ten dele  
geregeld; het houdt in dat de partij  de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te 
voeren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden2. (Art. 
2, Ger.W.)

(M. VAN BUGGENHOUT, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement SABENA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0298.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 15 maart 2004 en 6 juni 

2006 in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 31, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna 

"Faill.W.");
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
a) Bij tussenvonnis van 15 maart 2004, gewezen met toepassing van artikel 31 

Faill.W., 
- brengt de rechtbank het aantal rechters-commissarissen op één en maakt zij 

een einde aan de opdracht van dhr. Motyl;
- bepaalt de rechtbank de rechtsdag van de nieuwe vergadering met de eisers 

en rechter-commissaris A. Servais op de zittingsdag van 19 april 2004 en vraagt 
zij dat de eisers alle bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun uitga-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 374.
2 Ibid.
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ven meebrengen.
Dat vonnis oordeelt onder andere:
- "Dat trouwens uit het debat gebleken is dat de curatele zich als een echte za-

kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa;

- Dat zij zodoende grote risico's neemt (zonder daartoe door een verzekering te 
zijn gedekt, daar geen enkele verzekeraar haar blijkbaar wil dekken), onder meer 
door operationele verliezen van sommige doorlopende activiteiten te boeken (zie 
het neergelegde dossier: Sabena Technics);

-  Dat hier vastgesteld moet worden dat uit het onderzoek van de Fortis-re-
keningafschriften die door de curatele zijn neergelegd, blijkt dat zij van 30 no-
vember 2001 tot 30 juni 2003, gemiddeld, een bedrag van 25.000.000 euro liet 
staan, en zulks met schending van het bepaalde in artikel 51 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997; dat die herstructureringen de vraag doen rijzen of 
aan het team curators niet een of meer specialisten inzake management of finan-
cieel beheer zouden moeten worden toegevoegd;

- Dat [de eisers] trouwens gehoord moeten worden over bepaalde uitgaven die 
blijken uit het onderzoek van de [door de eisers neergelegde Fortis]rekeningaf-
schriften (bijvoorbeeld uitgaven in de Hermèsboetiek; verblijf in Arizona tijdens 
het oudejaarsweekend 2001; kosten in een zeer luxueus hotel (Hôtel Bellerive au 
Lac in Zürich) en gastronomisch restaurant André D'Haese (Machelen), via de 
Visakaart en gedebiteerd van de Fortisrekening van het faillissement)".

Het besluit daaruit dat er "te dien einde" een nieuwe vergadering moet worden 
belegd met de curatele en de in functie gebleven rechter-commissaris.

b) Het vonnis van 6 juni 2006:
"Uitspraak doende als vervolg op het vonnis van 15 maart 2004;
Maakt een einde aan de opdrachten van curator van het faillissement van de 

naamloze vennootschap Sabena, [van de eisers sub 1 tot 3] en van adjunct-cura-
tor van het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena, [van eiser sub 
4];

Benoemt de advocaten Alain Henderickx, Armand Broder, Jos Mombaers, So-
phie Huart tot curators van het faillissement van de naamloze vennootschap Sa-
bena;

Behoudt Mr. Jean Bayart als curator en lid van het nieuwe college van curators 
van het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena, voor een periode 
van 6 maanden die afloopt op 31 december 2006".

op grond dat:
-  de  procedure waarin artikel  31  Faill.W.  voorziet  geen tuchtrechtelijke  of 

strafrechtelijke kenmerken vertoont en de beslissing van de rechtbank van admi-
nistratieve aard is en inherent aan de rechtbank van koophandel en geen sanctie 
vormt, aangezien de rechtbank, die handelt in het administratieve kader van arti-
kel 31 Faill.W., de zaak niet naar de rol dient te verwijzen in afwachting van de 
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afloop van de cassatieprocedure;
- "de rechtbank stelt bij die vergadering van 1 juni 2006 vast dat de curatele, 

door haar afwezigheid geen uitleg verschaft over de in het vonnis van 15 maart 
2004 bedoelde uitgaven";

"de rechtbank stelt met name vast dat
1. de curatele nooit uitleg heeft willen verschaffen over de uitgaven 'in de Her-

mèsboetiek' en andere waarvan het vonnis van 15 maart 2004 (voorlaatste alinea 
van de redenen) gewag maakt en meer inzonderheid door niet te komen opdagen 
op de laatste vergadering van 1 juni ll. met de rechtbank (omdat die vergadering 
niet kon doorgaan op 19 april 2004 wegens de uitoefening van rechtsmiddelen);

2. de curatele eveneens weigert, door haar afwezigheid op de vergadering met 
de rechtbank op 1 juni 2006, de in het vonnis van 15 maart 2004 gevraagde 'be-
wijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van haar uitgaven' over te leggen";

- blijkens de vaststellingen van de rechter-commissaris in zijn verslag hebben 
de kabinetten van de eisers [...] aan het failliete Sabena bedragen gefactureerd, 
dat ze heeft betaald, voor meer dan 680.000 euro honorarium en kosten, en dit 
louter voor de periode van mei 2002 tot februari 2005 (zie bijlage 5 bij het ver-
slag van de rechter-commissaris:  de ondertekende samenvatting [...]  en voor-
noemde facturen als bijlage);

- vaak werden die facturen door de curatele van het failliete Sabena geherfac-
tureerd aan haar filialen;

- gelet op de artikelen 33 en 35 Faill.W. en 1, 3, 7 en 10 van het koninklijk be-
sluit van 10 augustus 1998 betreffende het honorarium en de kosten van de cura-
tors, mochten de eisers geen honorarium voor hun prestaties factureren en het 
zich evenmin rechtstreeks en zonder tussenkomst van de rechtbank laten betalen, 
ook al hebben bepaalde ervan te maken met de Sabena-filialen, aangezien deze 
activa zijn van het failliete Sabena die onder hun beheer van het faillissement 
vallen;

- die praktijken van de eisers die hun eigenlijk nog een bijkomend honorarium 
bezorgen boven het wettelijk aanvaardbaar honorarium, kunnen door de recht-
bank  niet  worden  goedgekeurd.  Ze  kunnen  bovendien  de  belangen  van  de 
schuldeisers schaden aangezien ze de gezamenlijke boedel bezwaren met kosten 
die de wetgever niet toestaat;

"3. bijkomend verhindert de curatele, sinds het vonnis van 15 maart 2004, de 
uitoefening  van  de  wettelijke  toezichtsopdracht  van  de  dienstdoende  rechter-
commissaris De Wolf en weigert zij gevolg te geven aan zijn beschikkingen ook 
al zijn ze bij voorraad uitvoerbaar (artikel 35 Faill.W.)".

a) de eisers weigeren aan rechter-commissaris De Wolf een afschrift te over-
handigen van de beslissingen van zijn voorganger betreffende de kosten verbon-
den aan het beheer van het faillissement;

b) de eisers hebben op de website een bericht gepubliceerd dat niet strookt met 
het model dat gevoegd is bij de beschikking van 4 mei 2006 van rechter-commis-
saris De Wolf; bovendien is de publicatie tendentieus en vervormt zij de teneur 
zelf van het te publiceren advies;
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"Besluit:
Die enkele bovenstaande vaststellingen zijn op zich voldoende om aan te tonen 

dat de curatele t.a.v. van de rechter-commissaris, ja zelfs van de rechtbank, blijk 
geeft van een duidelijk gebrek aan medewerking en van een weigering van trans-
parantie.

Ze kunnen een belemmering vormen voor de opdracht van de rechter-commis-
saris die er in het bijzonder mee belast is toezicht te houden op het beheer en op 
de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen 
(artikel 35 Faill.W.).

Ze kunnen de vertrouwensrelatie die moet bestaan tussen de curatele, de rech-
ter-commissaris, de schuldeisers en de gefailleerde vertroebelen.

Aangezien de curatele meester is over haar beheer, waarmee noch de rechter-
commissaris, noch de rechtbank zich mag inlaten, is het van het grootste belang 
dat de rechter-commissaris zijn wettelijke toezichtsopdracht kan uitoefenen, wat 
in dit geval moeilijk wordt door de, op z'n zachtst gezegd, weinig coöperatieve 
houding van de curatele.

Door die houding wordt de voortzetting van de vereffeningsverrichtingen, ja 
zelfs de goede afwikkeling van de verdere vereffening, in gevaar gebracht.

Bijgevolg moet zo vlug mogelijk een einde worden gemaakt aan die toestand 
en, zoals in het onderstaande dictum is gezegd, het bestaande team curators wor-
den herschikt, aangezien het de goede werking belemmert van de verhouding die 
moet bestaan tussen de toezichthouder (rechter-commissaris) en degene op wie 
toezicht  wordt  gehouden  (de  curatele)  voor  het  belang  van  de  gezamenlijke 
schuldeisers".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
1. Artikel 31 Faill.W. betreffende de vervanging van de curators kan slechts 

worden toegepast in het belang van de gezamenlijke schuldeisers en met inacht-
neming van het recht van verdediging van de curators.

Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt:
De curators van wie de vervanging wordt overwogen, worden vooraf opgeroe-

pen en, na verslag van de rechter-commissaris, gehoord in raadkamer. Het von-
nis wordt uitgesproken in openbare terechtzitting.

In tegenstelling tot de overweging van de rechtbank dat haar beslissing "van 
administratieve aard is en inherent aan de rechtbank van koophandel en geen 
sanctie vormt", blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 sep-
tember 2002 die artikel 31 van de Faillissementswet aanvult, dat, behalve het ge-
val waar de curator op eigen verzoek wordt vervangen, de vervanging van de cu-
rator geen administratieve handeling is maar een sanctie voor fraude of missla-
gen in zijn beleid (zie Am. nr. 55/1132, Gedr. St. 1132/008, p. 11-12 en Verslag, 
Gedr. St., 1132/013, p. 52-53, 139 en 146; DE WILDE, A., Reparatiewet Faillisse-
ment, R.W., 2002-2003, p. 564, nr. 11; VAN CAMP, E., De nieuwe faillissements-
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wet, p. 97, nr. 184; zie ook: VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concor-
dat, uitg. 2003, p. 270, nr. 400: "Le remplacement prend maintenant un autre as-
pect [qu'une mesure tout à fait neutre]").

De aan de curator verweten feiten zullen ernstig en gewichtig moeten zijn (zie 
Dal, G.-A., en André-Dumont, A.-P., La nouvelle procédure de faillite, in Centre 
Jean Renauld (ed.), Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite: les 
lois des 17 juillet et 8 août 1997, p. 141, nr. 38).

Bijgevolg vereist de toepassing van die wetsbepaling dat de rechten van verde-
diging van de betrokken curator ten volle in acht worden genomen, temeer daar, 
in deze zaak, de vervanging van de eisers louter gemotiveerd was door: "een dui-
delijk gebrek aan medewerking", "een weigering van transparantie ... t.a.v. van 
de rechter-commissaris, ja zelfs van de rechtbank" en een "weinig coöperatieve 
houding".

2. Krachtens de inachtneming van het recht van verdediging moet de recht-
bank beslist,  in  de  oproeping  die  aan  de  curators  overeenkomstig artikel  31, 
tweede lid, Faill.W. wordt bezorgd, hen op de hoogte brengen van het of de ver-
wijten die hun ten laste worden gelegd, en zelfs van de precieze reden of redenen 
van de oproeping op grond van die wetsbepaling.

In haar brief van 6 februari 2004 beperkt de rechtbank zich echter ertoe de ei-
sers op 8 maart 2004 uit te nodigen "met toepassing van artikel 31 van de Faillis-
sementswet" en vraagt zij hen "alle bankrekeningafschriften mee te brengen be-
treffende dat faillissement vanaf het ontstaan ervan tot 1 maart 2004".

Die oproeping bevat geenszins de precieze grieven of redenen waarover de 
rechtbank de eisers wou horen in het kader van de vervangingsprocedure.

Toch heeft de rechtbank de eisers, na haar onderzoek van de rekeningafschrif-
ten, rechtstreeks ervan beschuldigd handelingen te hebben gesteld die nadelig 
zijn voor de gezamenlijke schuldeisers, zonder:

1° voorafgaandelijk de curators mee te delen welke bezwaren in het vonnis 
van 15 maart 2004 waren geuit;

2° zonder ze daarover te hebben gehoord alvorens er een beslissing over te ne-
men,

terwijl de oproeping van 6 februari 2004 er niet op zinspeelde en uit de be-
woordingen ervan niet bleek waarom de curators voor de "ontmoeting" werden 
uitgenodigd, zodat zij bij die gelegenheid, waartoe zij overigens door de recht-
bank waren uitgenodigd, slechts een algemene uitzetting gaven over de toestand 
van de vereffening en het beheer van de bankrekeningen in het bijzonder.

3. Bovendien blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat de rechter-commissaris enig verslag had medegedeeld voordat de eisers in 
raadkamer op de terechtzitting van 8 maart 2004 waren gehoord.

4. Bijgevolg zijn het vonnis van 15 maart 2004, en ook het vonnis van 6 juni 
2006, dat daarvan het vervolg is, niet naar recht verantwoord, aangezien de eisers 
niet naar behoren opgeroepen waren en evenmin voorafgaandelijk gehoord over 
de grieven in het vonnis van 15 maart 2004, en de rechter-commissaris geen ver-
slag  had  opgemaakt,  wat  een  schending  behelst  van  artikel  31,  tweede  lid, 
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Faill.W. en een miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging (schending van artikel 31, tweede lid, Faill.W. en miskenning van het alge-
meen beginsel van het recht van verdediging).

2. Derde onderdeel
1. Uit het bestreden vonnis van 6 juni 2006 blijkt dat "de curatele op 8 mei 

2006, uitgenodigd werd om zich voor de Rechtbank [van Koophandel te Brussel] 
aan te melden op donderdag 1 juni 2006 om 9.30u 'om de redenen vermeld in het 
tussenvonnis van 15 maart 2004 waarover alle rechtsmiddelen zijn uitgeput' - zie 
ook de brief van de hoofdgriffier van de rechtbank d.d. 29 mei 2006 als ant-
woord op die van 24 mei 2006 (met bijlage gedateerd op 23 mei) van de curatele.

In  hun,  op omstandige  wijze met  redenen omklede brief  van 23 mei  2006 
(neergelegd op 24 mei 2006), verzoeken de eisers de rechtbank "teneinde het 
recht van verdediging van de curatele te waarborgen, (...) te willen (...) vermel-
den welke de redenen van die oproeping van 8 mei 2006 zijn die in verband 
staan met artikel 31 Faill.W., zodat wij aan uw rechtbank alle gegevens kunnen 
voorleggen die nuttig zijn voor haar beoordeling en zulks met naleving van de 
wettelijke voorschriften en het recht van verdediging".

In hun brief van 24 mei 2006 aan de griffie vragen zij om ererechter in han-
delszaken André Servais te ontbieden op de terechtzitting van 1 juni 2006, op 
grond dat de in het vonnis van 15 maart 2004 bedoelde periode dateert van voor 
het optreden van de dienstdoende rechter-commissaris, Michel De Wolf, maar 
zijn voorganger betreft, ererechter in handelszaken André Servais.

Bij brief van de hoofdgriffier van 29 mei 2006 antwoordde de rechtbank dat 
"mevrouw de voorzitter van de rechtbank en de heren leden van de 4de buitenge-
wone kamer ... verwijzen naar het tussenvonnis van 15 maart 2004 dat alle gege-
vens bevat waarover de curatele uitleg zal moeten verschaffen, met bewijsstuk-
ken ter  staving (zie ook het  appèlverzoekschrift  van de curatele  van 14 april 
2004) op de terechtzitting van 1 juni 2006 waarop de zaak behandeld zal wor-
den".

Het Hof kan acht slaan op de voornoemde stukken die in het dossier van de be-
wuste procedure zitten.

2. Zoals hierboven is verduidelijkt, bevat het vonnis van 15 maart 2004 uitslui-
tend volgende grieven betreffende het beheer van de curatele:

- "Dat trouwens uit het debat gebleken is dat de curatele zich als een echte za-
kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa;

- Dat zij zodoende grote risico's neemt (zonder daartoe door een verzekering te 
zijn gedekt, daar geen enkele verzekeraar haar blijkbaar wil dekken), onder meer 
door operationele verliezen van sommige doorlopende activiteiten te boeken (zie 
het neergelegde dossier: Sabena Technics);

-  Dat hier vastgesteld moet worden dat uit het onderzoek van de Fortis-re-
keningafschriften die door de curatele zijn neergelegd blijkt dat zij van 30 no-
vember 2001 tot 30 juni 2003, gemiddeld, een bedrag van 25.000.000 euro liet 
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staan, en zulks met schending van het bepaalde in artikel 51 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997; dat die herstructureringen de vraag doen rijzen of 
aan het team curators niet een of meer specialisten inzake management of finan-
cieel beheer zouden moeten worden toegevoegd; - Dat [de eisers] trouwens ge-
hoord moeten worden over bepaalde uitgaven die blijken uit het onderzoek van 
de [door de eisers neergelegde Fortis]rekeningafschriften (bijvoorbeeld uitgaven 
in  de Hermèsboetiek;  verblijf  in  Arizona tijdens het  oudejaarsweekend 2001; 
kosten in een zeer luxueus hotel (Hôtel Bellerive au Lac in Zürich) en gastrono-
misch restaurant André D'Haese (Machelen), via de Visakaart en gedebiteerd van 
de Fortisrekening van het faillissement)".

Voorts vroeg de rechtbank dat  de curatele  "alle bewijsstukken, onder meer 
boekhoudkundige, van haar uitgaven meebrengt", zonder echter in dat verband 
gewag te maken van andere verwijten of grieven.

3. In hun appèlverzoekschrift van 14 april 2004, waarvan de brief van 29 mei 
2006 van de rechtbank uitdrukkelijk melding maakt, hebben de eisers als volgt 
uitgebreid uitleg verschaft over "bepaalde (in het vonnis van 15 maart 2004) ver-
melde uitgaven die blijken uit het onderzoek van de rekeningafschriften":

"Die beschikkingen van het vonnis kunnen de beroepseer en de rechtschapen-
heid van de Sabena-curators in een kwalijk daglicht brengen door te suggereren - 
via een schijn die de materiële feiten zouden kunnen vertonen indien ze niet wer-
den verduidelijkt door uitleg en stukken die onontbeerlijk zijn voor het goede be-
grip ervan - dat zij diefstal zouden hebben gepleegd ten nadele van de gezamen-
lijke schuldeisers.

De Faillissementswet regelt het toezicht op de rekeningen van de curators op 
tweeërlei niveau, door de rechter-commissaris te belasten met het toezicht op de 
rekeningen en op het beheer in het algemeen (artikel 35 Faill.W.), enerzijds, en 
door de laatste controle van en de eventuele kritiek op die rekeningen te organi-
seren door een vergadering met de schuldeisers te beleggen wanneer de vereffe-
ning van het faillissement beëindigd is (artikel 79 Faill.W.), anderzijds.

In casu wijzen de curators erop dat zij ten dele een dubbele boekhouding zijn 
blijven voeren, d.w.z door een volledige (en niet-vereenvoudigde) boekhouding 
te handhaven, en ze toe te vertrouwen aan een team boekhouders, allen voorma-
lige Sabena-werknemers, en eersterangschuldeisers van het faillissement, waarbij 
de controle op het tweede niveau werd uitgevoerd door de adjunct-curator be-
drijfsrevisor en accountant, en op het derde niveau, door de curator [...] die ver-
antwoordelijk is voor de boekhouding, en door de rechter-commissaris.

Door al die controles konden alle mogelijke fouten en vergetelheden worden 
uitgesloten ("errare humanum est") die zich hadden kunnen voordoen bij de re-
dactie van duizenden geschriften en de verwerking van evenveel documenten. 

Aldus - en dat is geruststellend - had de houder van een Sabena-Visakrediet-
kaart ze, in de haast van een vertrek, verward met zijn persoonlijke kredietkaart, 
waarbij het controlesysteem onmiddellijk die onregelmatigheid had ontdekt en 
de betrokkene daarop had gewezen teneinde de zaak te regulariseren (wat hij on-
middellijk deed door het bedrag terug te betalen).

Uiteraard werden al die verrichtingen op regelmatige wijze geboekt.
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De curators handelen als economische krachten en zij zijn het in deze zaak des 
te meer daar zij gedurende twee jaar de voornaamste operator van de luchthaven 
van Zaventem zijn geweest en, in die hoedanigheid, een omzet van tientallen 
miljoenen euro's in dagelijks beheer draaiden.

Binnen die context moeten de uitgaven worden beoordeeld die de curators als 
goede huisvader doen en waarover zij de enige rechter zijn onder het toezicht 
van de rechter-commissaris, of het nu gaat om zeldzame hotel-, restaurant- of an-
dere uitgaven, die alle een heel aanzienlijke winst opleverden in verhouding tot 
wat werd en nog wordt ondernomen.

Uit de ettelijke uitgaven isoleert de rechtbank er enkele en rukt ze uit hun con-
text om de curators in diskrediet te brengen. Dat is met name het geval voor een 
bijzonder belangrijke reis naar Zürich aangezien deze de basis moest leggen voor 
verscheidene verrichtingen t.a.v. de SAir Group waarvan de ene betrekking heeft 
op een bedrag van het passief van Sabena, zijnde twee miljoen [lees: miljard] eu-
ro. De rechtbank was verbaasd over het bedrag van de hotelkosten terwijl zij 
slechts navraag hoefde te doen naar het aantal betrokken personen en het feit dat 
het hotel werd geboekt op initiatief van de plaatselijke advocaten tegen wat zij 
als een gemiddelde plaatselijke prijs beschouwden. Dit geldt ook voor een ver-
plaatsing van vijf dagen, reis inbegrepen, van een bestuurder van het Sabena-fili-
aal van SFA (vliegschool) en van een curator. Tijdens die reis dienden de reke-
ningen van de jaar 2001, 2002 en 2003 van het bezochte filiaal te worden nage-
keken, tijdens de week waarin de studenten vakantie hadden zodat het voltallige 
personeel al zijn tijd kon besteden aan de twee bezoekers die op 29 december (!) 
in België terugkwamen, wat geenszins lijkt op "een verblijf in Arizona tijdens 
het oudejaarsweekend 2001".

Die allusie is des te pijnlijker daar de curator, met eigen middelen, de beheer-
der een diner heeft aangeboden omdat hij hem, gedurende een gebruikelijke va-
kantieperiode, had vergezeld, enerzijds, en omdat het verblijf van de curator en 
de beheerder in het hotel opnieuw werden gefactureerd aan de het filiaal SFA, 
anderzijds. Zoals inderdaad duidelijk blijkt het verslag van het bezoek aan de 
raad van bestuur, kon uit de controle van de rekeningen worden opgemaakt dat 
het management een berekeningsfout van 30 pct. had gemaakt bij het vaststellen 
van de prijs van het voorlopige contract met de "Oxford school of Aviation" en 
waarvan de verlenging tot minimum eind 2004 het voorbestaan van het filiaal 
S.A.T.C. in de Verenigde Staten moest verzekeren".

Bijgevolg, doordat de rechtbank het "gebrek aan medewerking" en de " weige-
ring van transparantie vanwege de curatele" stoelt op het feit dat "de curatele 
nooit uitleg heeft willen verschaffen over de uitgaven 'in de Hermèsboetiek' en 
andere waarvan het vonnis van 15 maart 2004 (...) gewag maakt", terwijl zij had 
kennisgenomen van de inhoud van het appèlverzoekschrift van 14 april 2004 van 
de eisers (zie de brief van hoofdgriffier d.d. 29 mei 2006 betreffende "de gege-
vens waarover de curatele uitleg zal moeten verschaffen ...", en meer bepaald die 
hierboven in extenso weergegeven verklaringen, verantwoordt de rechtbank haar 
beslissing niet naar recht (schending van artikel 31 Faill.W.) en, voor zoveel als 
nodig, doordat zij vaststelt dat de eisers "nooit" uitleg hebben willen verschaffen 
over  die  uitgaven,  schendt  zij  de  bewijskracht  van voornoemd appèlverzoek-
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schrift van 14 april 2004 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

4. Doordat de rechtbank de curatele verwijt, omdat zij afwezig was op de ver-
gadering met de rechtbank van 1 juni 2006, te "weigeren de in het vonnis van 15 
maart 2004 gevraagde 'bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun 
uitgaven' over te leggen", miskent zij de bewoordingen van de brieven van de ei-
sers van 31 mei 2006, respectievelijk gericht aan de griffier en aan de rechtbank, 
waarin zij schriftelijk verklaren dat zij op 1 juni 2006 in de zaak optreden, en 
miskent aldus de bewijskracht van die akten waarin de eisers hadden aangevoerd 
dat de zaak niet in staat van wijzen was en dat zij opnieuw naar de rol diende te 
worden verwezen in afwachting van de afloop van de cassatieprocedure die zij 
hadden ingesteld, zonder daarom te "weigeren de in het vonnis van 15 maart 
2004 gevraagde 'bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun uitgaven' 
over te leggen" (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek).

Bovendien miskent de rechtbank aldus ook de bewoordingen van het verslag 
van de rechter-commissaris van 1 juni 2006 waaruit duidelijk blijkt dat de cura-
tele geenszins "weigert de in het vonnis van 15 maart 2004 gevraagde bewijs-
stukken, onder meer boekhoudkundige, van haar uitgaven over te leggen", maar, 
integendeel, op verzoek van de rechter-commissaris alle mogelijke bewijsstuk-
ken van haar uitgaven te zijner beschikking heeft gesteld. De rechtbank miskent 
dus eveneens de bewijskracht van dat verslag (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Door aldus uitspraak te doen, miskent de rechtbank ook het recht van verdedi-
ging van de eisers, die, zoals in het eerste middel is uiteengezet, in deze zaak ab-
soluut moesten worden geëerbiedigd (miskenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging), en verantwoordt zij, bijgevolg, haar beslissing niet 
naar recht (schending van artikel 31 Faill.W.).

5. Ten slotte, voor zover de rechtbank haar beslissing grondt op:
- de vaststellingen van de rechter-commissaris in zijn verslag betreffende de 

facturatie van honorarium en kosten voor prestaties van de aangestelde curators, 
voor prestaties van de curatele en voor prestaties van hun vennoten of medewer-
kers in het kantoor;

- de weigering om aan de rechter-commissaris een afschrift over te leggen van 
de beslissingen van zijn voorganger, die machtigingen zijn en "beschikkingen" 
inzake de uitgaven m.b.t. het beheer van het faillissement;

- het feit dat de publicatie op de website van de curatele van de beschikking 
van rechter-commissaris De Wolf van 4 mei 2006 niet overeenstemt met hetgeen 
in de beschikking is voorgeschreven en tendentieus is;

voert zij gegevens aan die volstrekt geen verband houden met de redenen van 
het tussenvonnis van 15 maart 2004 dat, toch, volgens de voornoemde brief van 
de hoofdgriffier van 29 mei 2006, "alle gegevens bevat waarover de curatele uit-
leg zal moeten verschaffen, met bewijsstukken ter staving".

5.1. Bijgevolg, doordat de rechtbank, enerzijds, vaststelt dat "de curatele op 8 
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mei 2006, uitgenodigd werd om zich voor deze rechtbank aan te melden op don-
derdag 1 juni 2006 om 9.30u om de redenen vermeld in het tussenvonnis van 15 
maart 2004 waarover alle rechtsmiddelen zijn uitgeput", en, anderzijds, haar be-
slissing grondt op gegevens die volstrekt geen verband houden met de redenen 
van het tussenvonnis van 15 maart 2004, berust haar beslissing op tegenstrijdige 
motieven en is zij bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

5.2. Bovendien maakt de rechtbank, door aldus de grenzen te overschrijden 
van het debat en van haar aanhangigmaking, die zij zelf had vastgelegd in haar 
tussenvonnis van 15 maart 2004, zich schuldig aan bevoegdheidoverschrijding 
(schending van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

5.3. Tot slot miskent de rechtbank aldus het recht van verdediging van de ei-
sers aangezien zij niet naar behoren zijn ingelicht over het feit dat de rechtbank 
van plan was hun andere feiten te verwijten dan die welke in het tussenvonnis 
van 15 maart 2004 waren vermeld (miskenning van in het middel aangewezen 
algemeen rechtsbeginsel).

Besluit
6. Uit al het voorgaande volgt dat het vonnis van 6 juni 2006 dus niet regelma-

tig met redenen is omkleed doordat het de eiseres, in het kader van de toepassing 
van artikel 31 Faill.W., feiten verwijt met miskenning van de bewijskracht van 
de voornoemde akten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en met miskenning van het in de oproeping van 8 mei 2006 
afgebakende kader, dat verduidelijkt wordt in de brief van 29 mei 2006, aldus 
zijn beslissing grondt op tegenstrijdige motieven (schending van artikel 149 van 
de Grondwet), zijn bevoegdheid te buiten gaat (schending van artikel 19, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en het recht van verdediging van de eisers 
miskent (schending van het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel).

Hieruit volgt dat de rechtbank, in het bestreden vonnis, een onwettige toepas-
sing heeft gemaakt van artikel 31, tweede lid, Faill.W. (schending van die wets-
bepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis van 15 maart 2004 beslist, enerzijds, het aantal rechters-

commissarissen op één te brengen en, anderzijds, een nieuwe vergadering vast te 
leggen om de bewijsstukken van de uitgaven van de curatele te onderzoeken.

Het onderdeel dat gericht is tegen die beslissingen die de eiseres geen nadeel 
berokkenen vertoont geen belang en is derhalve niet ontvankelijk.

2. Derde onderdeel
Artikel 31 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt in zijn eerste 

lid, dat de rechtbank van koophandel te allen tijde de curators of een van hen kan 
vervangen en, in zijn tweede lid, dat de curators van wie de vervanging wordt 
overwogen vooraf worden opgeroepen en, na verslag van de rechter-commissa-
ris, gehoord in raadkamer.
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De beslissing om de curator te vervangen is een rechtsprekende handeling.
Het recht van verdediging is een algemeen beginsel dat voor alle gerechten 

van toepassing is, ook al heeft de wetgever de uitoefening ervan niet of ten dele 
geregeld.

Het houdt in dat de partij de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te voe-
ren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden.

Blijkens het bestreden vonnis van 6 juni 2006 en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, zijn de eisers op 8 mei 2006 ontboden om te verschijnen op 
de terechtzitting van 1 juni 2006 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 
met toepassing van voornoemd artikel 31, tweede lid, en zulks "om de redenen 
vermeld in het tussenvonnis van 15 maart 2004", en de curators, die aan de recht-
bank vroegen welke redenen van de uitnodiging in verband stonden met voor-
noemd artikel 31, teneinde haar alle gegevens te kunnen voorleggen die nuttig 
zijn voor de beoordeling ervan en hun recht van verdediging te vrijwaren, wer-
den in het antwoord van 29 mei 2006 verwezen "naar het tussenvonnis van 15 
maart 2004 dat alle gegevens bevat waarover de curatele uitleg zal moeten ver-
schaffen, met bewijsstukken ter staving". 

Het vonnis van 15 maart 2004 vermeldt dat "de curatele zich als een echte za-
kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa", dat zij risico's neemt zonder verzekerd te zijn en dat 
zij op een bankrekening een hoger bedrag laat staan dan wat de rechter-commis-
saris had vastgelegd, en zulks met schending van artikel 51 van de Faillisse-
mentswet.

Het bestreden vonnis van 6 juni 2006 verwijt de eisers in hoofdzaak dat zij 
zichzelf, zonder tussenkomst van de rechtbank, meer honorarium hebben toege-
kend dan de wet toestaat, de opdracht van de rechter-commissaris hebben gehin-
derd, onder meer door hun weigering zijn beschikkingen nauwgezet uit te voeren 
en hem een afschrift te overhandigen van de beslissingen van de eerder aange-
stelde rechter-commissaris, en de voortzetting van de vereffenings-verrichtingen 
in gevaar brengen. 

Om die redenen beslist het de opdrachten van curator en van adjunct-curator 
van de eiseres te beëindigen.

Door die beslissing te laten steunen op grieven die geen verband houden met 
de "redenen vermeld in het tussenvonnis van 15 maart 2004" en waarover de ei-
sers hun verweermiddelen niet hebben kunnen aanvoeren, miskent het bestreden 
vonnis van 6 juni 2006 het algemeen beginsel van het recht van verdediging en 
schendt het artikel 31, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1997.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 6 juni 2006.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

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

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Nijvel.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Maes.
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VAKANTIEKAMER - 11 juli 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN EEN 
RECHTER - RECHTER DIE VERVOLGD WORDT IN HET KADER VAN EEN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE 
- VERVOLGDE RECHTER DIE VERSCHILLENDE COLLEGA'S VAN DE ZETEL ALS GETUIGEN VOOR HET HOF 
VAN BEROEP HEEFT GEDAGVAARD - GEVOEL VAN ONBEHAGEN BIJ DE LEDEN VAN DE RECHTBANK 
WEGENS EEN EERDERE TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - GEWETTIGDE VERDENKING - UITWERKING

2º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN EEN RECHTER - 
RECHTER DIE VERVOLGD WORDT IN HET KADER VAN EEN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE - 
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WEGENS EEN EERDERE TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - VORDERING TOT ONTTREKKING - 
GEWETTIGDE VERDENKING - UITWERKING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN EEN 
RECHTER - PROCEDURE INGESTELD DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - BESLISSING VAN 
DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE 
TUCHTRAAD - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING – VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE 
BESLISSING TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE TUCHTRAAD - 
RECHTVAARDIGING

4º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN EEN RECHTER - 
PROCEDURE INGESTELD DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - BESLISSING VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE 
TUCHTRAAD - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING – 
VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE BESLISSING TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
NATIONALE TUCHTRAAD - RECHTVAARDIGING

1º en 2º Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde  
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking aan een rechtbank van eerste aanleg 
van  een  tuchtrechtelijke  procedure  die  tegen  een  rechter  van  dit  rechtscollege  is 
ingesteld, wegens gewettigde verdenking, met name de omstandigheid dat de rechter,  
waartegen  die  tuchtrechtelijke  vervolging  loopt,  voor  het  hof  van  beroep  van  het  
rechtsgebied waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als  
getuige  heeft  gedagvaard  in  het  kader  van een  tegen hem gevoerde strafrechtelijke 
procedure,  en  het  onbehagen  bij  de  leden  van  de  rechtbank  na  een  eerdere  
tuchtrechtelijke  procedure  tegen  die  rechter,  waarvan  het  Hof  van  Cassatie  de  
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onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking en de verwijzing van de zaak  
naar een rechtscollege van een ander rechtsgebied heeft  bevolen, bij  de partij  en bij  
derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid  
en de onpartijdigheid van de rechters die kennis moeten nemen van de maatregelen  
waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan geven, beveelt het de onttrekking  
van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en verwijst het die naar een rechtbank  
van eerste aanleg van een ander rechtsgebied1. (Artt. 648, 2°, en 658, Ger.W.)

3º en 4º Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking wegens gewettigde verdenking aan  
een rechtbank van eerste aanleg beveelt, van een tuchtprocedure die door de voorzitter  
van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld  en de zaak verwijst  
naar  een  andere  rechtbank  van  eerste  aanleg,  vernietigt  het  de  beslissing  van  de 
voorzitter  die,  in de overtuiging dat een zware tuchtstraf  gerechtvaardigd kan zijn,  de 
zaak  bij  de  Nationale  Tuchtraad  aanhangig  maakt.  Het  gerecht  op  verwijzing  moet  
immers over de volle bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de 
feiten en inzonderheid de bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te 
beoordelen dat daaraan moet worden gegeven.  (Artt. 410, §1, 1°, 411, §2, 648, 2°, en 
658, Ger.W.)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE X)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 16 juni 2006 op de griffie van het Hof werd neerge-

legd, vordert verzoeker dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, wegens 
gewettigde verdenking, onttrokken wordt van de tuchtprocedure die, krachtens 
artikel 410, §1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, tegen rechter X. werd inge-
steld per brief van de voorzitter van die rechtbank van 14 juni 2006.

Bij arrest van 23 juni 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk is.

De leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant hebben op 29 juni 
2006 de verklaring aangebracht die bij artikel 656, vierde lid, 1°, b, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, is voorgeschreven.

De niet-verzoekende partij heeft op 4 juli 2006 een conclusie ter griffie van het 
Hof neergelegd.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant op 14 juni 2006 

een tuchtrechtelijke procedure tegen X., rechter van die rechtbank, heeft inge-
steld;

- in dit kader, in de mening dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kon zijn, 
heeft hij diezelfde dag nog besloten om de zaak bij de Nationale Tuchtraad aan-

1 Zie Cass. 4 nov. 2005, A.R. C.05.0445.F, nr 566 en de conclusie van adv.-gen. HENKES in  Pas., 
2005, nr. 566.
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hangig te maken;
- diezelfde dag heeft hij de procureur des Konings ingelicht over zijn bedoe-

ling om met toepassing van artikel 406 van het Gerechtelijk Wetboek, een orde-
maatregel te nemen.

De verzoeker grondt zijn vordering tot onttrekking op de omstandigheid dat X. 
verschillende collega's van de zetel als getuigen heeft gedagvaard voor het Hof 
van Beroep te Luik, in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke 
procedure. Verzoeker maakt ook gewag van het onbehagen bij de leden van de 
rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen X., waarbij het Hof, 
bij arrest van 4 november 2005, de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant heeft bevolen en de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel heeft verwezen.

De verklaring van de leden van de rechtbank onderaan de uitgifte van het ar-
rest van 23 juni 2006 toont aan dat allen de gevorderde onttrekking aangewezen 
vinden.

De omstandigheden die door verzoeker worden aangevoerd kunnen bij de par-
tij en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan omtrent de onafhanke-
lijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis moeten nemen van de 
maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan geven.

De bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden verantwoordt de 
onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een andere rechtbank van 
eerste aanleg.

Het gerecht op verwijzing moet over de volle bevoegdheid beschikken om een 
onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de bevoegdheid om na af-
loop ervan, het gevolg te beoordelen dat eraan moet worden gegeven. De beslis-
sing van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant om de zaak 
bij de Nationale Tuchtraad aanhangig te maken moet bijgevolg vernietigd wor-
den.

Dictum
Het Hof, 
Beveelt  dat  de tegen X.  ingestelde tuchtzaak aan de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Dinant wordt onttrokken;
Vernietigt de beslissing van de voorzitter van die rechtbank waarbij de zaak bij 

de Nationale Tuchtraad wordt aanhangig gemaakt;
Laat de kosten aan de Belgische Staat;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.

11 juli 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 376
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VAKANTIEKAMER - 25 juli 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT - GRONDSLAG - MAGISTRATEN 
BETROKKEN BIJ DE FEITEN WAARVOOR EISER KLACHT HEEFT INGEDIEND - VERONDERSTELLING - 
GEVOLG

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP EEN HYPOTHESE 
- ONTVANKELIJKHEID

1º Het verzoekschrift tot verwijzing van een rechtbank naar een andere, dat gegrond is op  
de  veronderstelling  dat  sommige  magistraten  van  het  hof  van  beroep  of  van  een 
rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied, betrokken kunnen zijn bij de  
feiten  waarvoor  eiser  klacht  heeft  ingediend  bij  een  onderzoeksrechter  van  dat  
rechtsgebied, berust op een hypothese en is bijgevolg kennelijk niet ontvankelijk1.  (Artt. 
542, tweede lid, en 545, eerste lid, Sv.)

2º  Het  verzoek  tot  verwijzing  van een  rechtbank  naar  een  andere  wegens  gewettigde 
verdenking,  dat  op  een  hypothese  berust,  is  kennelijk  niet  ontvankelijk2.  (Artt.  542, 
tweede lid, en 545, eerste lid, Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1065.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 20 juli 2006 op de griffie van het Hof is neergelegd 

en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, 
verzoekt de eiser dat de zaken die onder de nummers 05/14 en 05/45 van het ka-
binet van onderzoeksrechter Lugentz te Brussel zijn geopend ten gevolge van de 
klachten die hij heeft ingediend tegen onbekenden wegens verduistering, vernie-
tiging en het doen verdwijnen van stukken door openbare ambtenaren, wegens 
gewettigde verdenking aan het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken van 
dit rechtsgebied worden onttrokken.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het verzoekschrift gegrond is op de veronderstelling dat sommige 

magistraten van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van het Hof van Beroep te 
Brussel  betrokken zouden kunnen zijn bij  de feiten waarvoor de eiser  klacht 
heeft ingediend, berust het op een hypothese en is het bijgevolg kennelijk niet 
ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, van het Wetboek van 

1 Zie Cass. 7 jan. 1987, A.R. 5495, A.C., 1986-87, nr. 266.
2 Ibid.
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Strafvordering.
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 juli 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de  h.  Plas  – Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman,  advocaat-
generaal– Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 377

VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - KENNISGEVING - TAALGEBRUIK - 
VERTALER - HOEDANIGHEID

2º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - STRAFZAKEN 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING - KENNISGEVING - TAALGEBRUIK - VERTALER - 
HOEDANIGHEID

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - KENNISGEVING - GEEN VERKLARING 
- TAALGEBRUIK - VERTALER - HOEDANIGHEID

4º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - STRAFZAKEN 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING - KENNISGEVING - GEEN VERKLARING - TAALGEBRUIK - 
VERTALER - HOEDANIGHEID

1º en 2º Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal  
van de rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een  
officier van gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid  
van officier van gerechtelijke politie moet hebben. 

3º en 4º Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat  
hem zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot  
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd  
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid, Taalwet Gerechtszaken)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juli 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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(...)
Over het tweede middel:
Het arrest stelt vast dat, met de in antwoord op het eerste onderdeel van het 

eerste middel weergegeven reden, officieren van de gerechtelijke politie de eiser 
van de beslissing tot aanhouding in de taal van de rechtspleging kennis hebben 
gegeven.

Aldus werd voldaan aan de voorschriften van de artikelen 1, 4°, en 2, 3° en 4°, 
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Voor het overige schrijft geen enkele bepaling voor dat de persoon die voor de 
betrokkene, die de taal van de rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving ver-
taalt van de beslissing om hem zijn vrijheid te benemen, de hoedanigheid van of-
ficier van gerechtelijke politie moet hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Krachtens artikel 31, eerste en derde lid, van de Wet van 15 juni 1935, worden 

tijdens de ondervragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk 
onderzoek, alsmede voor de onderzoeks- en vonnisgerechten, de partijen die de 
taal van de rechtspleging niet verstaan, bijgestaan door een beëdigd tolk die alle 
mondelinge verklaringen vertaalt.

Zoals in antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel werd gezegd, 
stelt het arrest vast dat de eiser geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik 
dat hem zijn aanhouding ter kennis werd gebracht.

Op grond van die feitelijke vaststelling, verantwoordt het arrest zijn beslissing 
naar recht dat de kennisgeving van de beslissing tot vrijheidsbeneming, vertaald 
in de taal van de eiser door personen die geen beëdigd tolk zijn, geldig is en de 
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aantast.

Het middel kan 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 de eiser in de kosten. 

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaten: mrs. F. Discepoli, Bergen en Chr. Calewaert, Brussel.

Nr. 378
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VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - UITVAARDIGENDE 
STAAT - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - VERZET - UITWERKINGEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
UITVAARDIGENDE STAAT - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - VERZET - UITWERKINGEN

3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - RAADKAMER - 
BESLISSING - TERMIJN - UITWERKINGEN

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
RAADKAMER - BESLISSING - TERMIJN - UITWERKINGEN

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERMELDINGEN - IDENTITEIT - 
NATIONALITEIT - VERZUIM - UITWERKINGEN

6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITVAARDIGENDE STAAT - BESLISSING BIJ 
VERSTEK GEWEZEN - ONDERZOEKSGERECHT - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
MOGELIJKHEID

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITVAARDIGENDE STAAT 
- BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - ONDERZOEKSGERECHT - TENUITVOERLEGGING - 
VOORWAARDEN - MOGELIJKHEID

8º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN

1º en 2º Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel  
is uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het  
oog op de tenuitvoerlegging  waarvoor  dit  bevel  werd uitgevaardigd,  kan niet  worden 
afgeleid  dat  de  rechtspleging  tot  tenuitvoerlegging  van  het  voormelde  bevel  zonder  
voorwerp zou zijn.

3º en 4º Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak  
heeft  gedaan  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel,  de  
raadkamer,  en, in  het geval  van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, 
geen  uitspraak  meer  kunnen  doen  over  de  tenuitvoerlegging  van  dat  Europees 
aanhoudingsbevel. (Art. 16, §1, derde lid, Wet 19 dec. 2003)

5º De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte persoon die  
het  Europees  aanhoudingsbevel  moet  bevatten,  zijn  niet  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven1. (Art. 2, §4, 1°, Wet 19 dec. 2003)

6º en 7º De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die  
als  toereikend  worden  beschouwd  om  de  persoon  op  wie  het  Europees  
aanhoudingsbevel  betrekking  heeft,  ervan  te  verzekeren dat  hij  in  de  uitvaardigende  
Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo  
het  Europees  aanhoudingsbevel  werd  uitgevaardigd  op  grond  van  een  bij  verstek  
gewezen beslissing, maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon 
een mogelijkheid uit2. (Art. 7, eerste lid, Wet 19 dec. 2003)

8º  Artikel  149  van  de  Grondwet  is  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten  die  uitspraak  doen  over  de  uitvoering  van  het  Europees  

1 Cass. 1 maart 2006, A.R. P.06.0280.F, nr. 116; Cass. 21 sept. 2005, A.R. P.05.1270.F, nr. 450; 
Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
2 Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
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aanhoudingsbevel3.

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juli 2006 gewezen door de 

vakantiekamer van het Hof van Beroep te Luik, dienstdoende als kamer van in-
beschuldigingstelling. 

De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen het Europees aanhoudingsbe-

vel is uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen von-
nis, met het oog op de tenuitvoerlegging waarvan dit bevel werd uitgevaardigd, 
kan niet worden afgeleid dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voor-
melde bevel zonder voorwerp zou zijn.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Krachtens artikel 16, §1, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betref-

fende het Europees aanhoudingsbevel, doet de raadkamer binnen vijftien dagen 
te rekenen van de aanhouding uitspraak over de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel.

Artikel 16, §5, van die wet bepaalt dat ingeval de raadkamer geen uitspraak 
doet binnen die termijn, de onderzoeksrechter de invrijheidstelling van de per-
soon gelast, behoudens beroep van het openbaar ministerie binnen vierentwintig 
uur te rekenen van deze beschikking voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
overeenkomstig artikel 17 van diezelfde wet.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser op 7 
juni 2006 werd aangehouden en dat de onderzoeksrechter hem, op grond van ar-
tikel 16, §5, in vrijheid heeft gesteld bij beschikking gewezen op 23 juni 2006 
waartegen geen hoger beroep werd ingesteld.

Met bevestiging van de beroepen beschikking en overneming van de redenen 
ervan, oordeelt het arrest dat deze "geen hechtenistitel is".

Voor het overige voorziet geen enkele wetsbepaling dat na het verstrijken van 
de termijn van vijftien dagen die bij het voormelde artikel 16, §1, eerste lid, is 
bepaald, de raadkamer, en, in het geval van hoger beroep, de kamer van inbe-

3 Cass. 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr. 387, en concl. eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ, in 
A.C.
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schuldigingstelling, geen uitspraak meer kunnen doen over de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte per-

soon die het Europees aanhoudingsbevel krachtens artikel 2, §4, 1°, van de Wet 
van 19 december 2003 moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid voorge-
schreven.

De beroepen beschikking, die het arrest bevestigt met overneming van de rede-
nen ervan, stelt vast dat "ofschoon het Frans Europees aanhoudingsbevel van 12 
mei 2006 vermeldt dat [de eiser] Fransman is", "de onderzoeksrechter, in zijn on-
derscheiden  akten,  [diens]  Belgische  nationaliteit  heeft  vermeld"  en  dat  zijn 
woonplaats "in feite wel degelijk is gekend".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing, dat de onnauwkeurigheid of de 
onduidelijkheid van die vermeldingen in het Europees aanhoudingsbevel niet van 
aard zijn om de beslissing over de tenuitvoerlegging ervan te verhinderen, naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Artikel 7, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003, bepaalt dat indien het 

Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging 
van een straf of van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een bij verstek ge-
wezen vonnis en de betrokken persoon niet persoonlijk is gedagvaard of op een 
andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de terechtzitting 
waarop voornoemd vonnis is gewezen, de overlevering afhankelijk kan worden 
gesteld van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarbor-
gen biedt die als toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Euro-
pees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uit-
vaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezig-
heid wordt berecht.

Die bepaling voorziet in een mogelijkheid en niet in een verplichting.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadkamer, 

alvorens met de beroepen beschikking uitspraak te doen over de tenuitvoerleg-
ging van het Europees aanhoudingsbevel, bij beschikking van 22 juni 2006, het 
openbaar  ministerie  heeft  verzocht  om aanvullende  inlichtingen  in  te  winnen 
over de mogelijkheid voor de eiser om verzet aan te tekenen tegen de beslissing 
die tot de uitvaardiging van dit bevel aanleiding heeft gegeven. 

Door, met overname van de redenen van de beroepen beschikking, te oordelen 
dat uit "de aanvullende stukken die door het openbaar ministerie zijn neergelegd" 
blijkt dat de Franse rechterlijke overheid "garanties biedt die voldoende worden 
geacht om (de eiser) van de mogelijkheid te verzekeren om een nieuwe vonnis-
procedure in Frankrijk te vragen en in zijn aanwezigheid te worden berecht; dat 
de procureur van de Republiek te Nice de tekst van de wettelijke bepalingen die 
in verzet voorzien heeft overgezonden; dat hij eveneens voorziet in de voorwaar-
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den om dit rechtsmiddel uit te oefenen voor het geval de verzetdoende partij aan-
gehouden mocht zijn; [...] dat indien [...] [de eiser], die momenteel in vrijheid 
verkeert, zonder wachten verzet wil aantekenen, hij dit moet doen volgens de be-
palingen van het Franse recht, met behulp van zijn advocaat", verantwoordt het 
arrest zijn beslissing om de overlevering niet afhankelijk te stellen van andere 
voorwaarden naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordelingen 

van het arrest of gegrond is op feiten die het Hof niet mag onderzoeken niet ont-
vankelijk.

Over het vijfde middel:
Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 

onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel.

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

Voor het overige is het middel dat niet preciseert welk door de eiser in zijn 
conclusie aangevoerd verweer het arrest niet zou hebben beantwoord niet ont-
vankelijk. 

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 de eiser in de kosten.

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaat: mr. N. Chrochet, Aarlen.

Nr. 379

VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS 
LID VAN DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - 
WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN 
DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - 
WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.
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3º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND 
VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - HOF 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 
235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - 
ARTIKEL 292, GER.W.

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND 
VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
TOEPASSING

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
RECHTBANKEN - SAMENSTELLING - MAGISTRAAT - RISICO VAN KRITIEK WEGENS VORIG OPTREDEN 
IN DEZELFDE ZAAK - GEVOLG

8º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - RECHTBANKEN - 
SAMENSTELLING - MAGISTRAAT - RISICO VAN KRITIEK WEGENS VORIG OPTREDEN IN DEZELFDE ZAAK 
- GEVOLG

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
VERBINDINGSOFFICIER - GEGEVENS - VERTROUWENSPERSOON - OPSPORINGSONDERZOEK - 
OMVANG - GRENZEN

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSLAST - VERBINDINGSOFFICIER - GEGEVENS - 
VERTROUWENSPERSOON - OPSPORINGSONDERZOEK - OMVANG - GRENZEN

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat  
een  magistraat,  nadat  hij  voordien  in  dezelfde  zaak,  als  lid  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  over  de  regelmatigheid  van  de  toegepaste  bijzondere 
opsporingsmethoden op grond van art. 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering  
heeft  geoordeeld,  als  lid  van  de  correctionele  kamer  uitspraak  moet  doen  over  een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

6º Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnisgerechten  
wanneer  ze,  zoals  te  dezen,  geen  uitspraak  doen  over  de  gegrondheid  van  een  
ingestelde strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling1.

7º en 8º Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in  
dezelfde zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292, Ger.W.)

9º  en  10º  De  enkele  omstandigheid  dat  een  verbindingsofficier  aan  de  Belgische 
gerechtelijke  overheid  gegevens  meedeelt  die  bekomen  werden  van  een  
vertrouwenspersoon, aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke  
opdracht en houdt geen enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek  
in de zin van art.  28bis,  Wetboek van Strafvordering.  (Verdrag 20 dec. 1988 van de 
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 
opgemaakt te Wenen, goedgekeurd bij wet 6 aug. 1993)

1 Cass. 3 mei 2006, A.R. P.06.0607.F, nr. 256.
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(Y.)

ARREST

(A.R. P.06.1098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 20 juli 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek en 

artikel 6 EVRM. Meer bepaald zouden de magistraten die moeten oordelen over 
het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kunnen worden beïnvloed door de 
kennis van het vertrouwelijke dossier die zijzelf of andere leden van de zetel 
hebben opgedaan bij een vorige controle over de regelmatigheid van de procedu-
re op grond van de artikelen 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering, 
zonder dat bij de beoordeling van het verzoek tot invrijheidstelling dit vertrou-
welijke dossier zelf nog beschikbaar is.

2. Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnis-
gerechten wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak doen over de gegrondheid 
van een ingestelde strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrij-
heidstelling.

3. Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een 
lid van de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt in het hof van beroep 
dat uitspraak moet doen over de zaak zelf. Dit geldt evenzeer wanneer deze ma-
gistraat als lid van de correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling, ook nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, over de regelmatigheid van de toege-
paste bijzondere opsporingsmethoden op grond van artikel 235ter en 235quater 
Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld.

4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert aan dat de mogelijkheid bestaat dat de rechter die over 

het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling moet oordelen, de motieven van het 
verzoek beoordeelt als een kritiek op voordien door hem zelf gewezen arresten in 
het kader van artikel 235 Wetboek van Strafvordering, en derhalve ervaart als 
een persoonlijke kritiek, wat de vrije beoordeling in de weg staat.

6. Het enkele risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optre-
den in dezelfde zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid zoals bepaald door arti-
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kel 292 Gerechtelijk Wetboek.
7. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
8. Anders dan waarvan het middel uitgaat, beoordelen de appelrechters met de 

aangehaalde motivering niet de bewijswaarde van stukken waartoe zij niet eens 
toegang hebben, maar stellen zij de ontoegankelijkheid van deze stukken vast.

9. Het middel, dat berust op een verkeerde lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag.

Derde middel
Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters niet zonder schending van het 

wettelijk begrip "opsporing" zoals bepaald in artikel 28bis Wetboek van Straf-
vordering, op basis van de door hen vastgestelde en minstens niet tegengespro-
ken feiten die in het onderdeel worden opgesomd, konden oordelen dat er vóór 
21 juni 2005 geen daden van opsporing werden gedaan zonder controle en toe-
zicht van het openbaar ministerie.

11. De appelrechters stellen vast "dat A. A. verklaarde dat de vraag om heroïne 
te verhandelen van E. S. is gekomen (en dus niet van de undercoveragent en 
evenmin van de vertrouwenspersoon)". In de context van eisers feitelijke uiteen-
zetting in conclusie spreken zij aldus niet tegen dat de Belgische gerechtelijke 
diensten pas op 20 juni 2005 uitgebreide informatie ontvingen van een Britse 
verbindingsofficier, dat uit het verslag van de nadien ingezette undercover-agent 
blijkt dat de gecontacteerde vertrouwenspersoon reeds in de loop van de week 
vóór 20 juni 2005 meerdere betichten op een plaats in België had ontmoet, en dat 
op verzoek van de onderzoeksrechter de Britse verbindingsofficier wist te ver-
melden "dat er door de vertrouwenspersoon (geen) actieve handelingen gesteld 
zijn die in verband kunnen gebracht worden met het tot stand brengen van een 
drugshandel".

12. Het principe van het uitsturen van bilaterale verbindingsofficieren wordt 
bepaald door meerdere internationaal afgesloten akkoorden, waaronder het Ver-
drag van 20 december 1988 van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in ver-
dovende middelen en psychotrope stoffen, opgemaakt te Wenen, goedgekeurd 
bij wet van 6 augustus 1993, en waarvan ook het Verenigd Koninkrijk behoort 
tot de lijst der gebonden Staten.

13. Teneinde de doeltreffendheid van de bestrijding van de drugshandel te be-
strijden voorziet artikel 9.1.a) van dit verdrag onder meer in het tot stand brengen 
van verbindingskanalen tussen de bevoegde instanties en diensten om de veilige 
en snelle uitwisseling van gegevens aangaande alle aspecten van de drugshandel 
te vergemakkelijken, en artikel 9.1.e) in de uitwisseling van personeel en andere 
deskundigen, waaronder begrepen de detachering van verbindingsfunctionaris-
sen.

14. Het sturen van verbindingsofficieren heeft vooral tot doel de wederzijdse 
rechtshandhaving in het algemeen en de politiesamenwerking in het bijzonder te 
bevorderen en te versnellen. Dit gebeurt meer bepaald door hulpverlening onder 
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de vorm van informatie-uitwisseling met het oog op zowel preventieve als re-
pressieve aanpak van criminaliteit. 

15. De enkele omstandigheid dat een buitenlands verbindingsofficier aan de 
Belgische gerechtelijk overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een 
vertrouwenspersoon, aangaande een in België te plegen of gepleegd feit, behoort 
tot zijn specifieke opdracht en houdt geen enkel verband met het verrichten van 
een opsporingsonderzoek in de zin van artikel 28bis Wetboek van Strafvorde-
ring.

16. Voor het overige vereist het onderdeel een onderzoek van feiten waarvoor 
het Hof niet bevoegd is.

17. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
18. Het onderdeel is volledig afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste on-

derdeel  dat voormelde handelingen van de verbindingsofficier als opsporings-
handelingen op Belgisch grondgebied moeten worden gekwalificeerd.

19. Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
20. 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.

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Goethals  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal– Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 380

VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - OP CONCLUSIE - MOTIVERINGSPLICHT

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - MOTIVERINGSPLICHT

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - OP CONCLUSIE - MOTIVERINGSPLICHT

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDENEN - 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BEGRIP
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5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REDENEN - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BEGRIP

1º, 2º en 3º De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving  
van de voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in  
geval de partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld,  
onder vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens 
volgens haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de 
procedure  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling1.  (Art.  23,  4°,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

4º en 5º De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten  
tot  de voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit  laatste, als  
constitutief bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het  
vonnisgerecht dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen  
dit gerecht bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen2.  (Artt. 16, §5, 21, §5, 
22, vijfde lid, 23, 4°, en 30, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1169.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 augustus 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 23, 4°, Wet Voorlopige hechtenis moet de raadka-

mer antwoorden op de conclusies van de partijen. Betwisten de partijen in hun 
conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder vermelding 
van feitelijke gegevens, dan moet de raadkamer, indien zij de voorlopige hechte-
nis handhaaft, preciseren welke gegevens volgens haar dergelijke aanwijzingen 
van schuld uitmaken.

2. Voormeld artikel is ook van toepassing op de procedure voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling.

3. De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de ver-
eisten tot de voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld. Dit 
laatste,  als  constitutief  bestanddeel  van  een  veroordeling  wegens  misdrijf,  is 
voorbehouden aan het vonnisgerecht dat oordeelt op grond van vaststaande feite-
lijke gegevens waarvan alleen dit gerecht bevoegd is om de bewijswaarde ervan 

1 Zie Cass.  5 juni  1996, A.R. P.96.0735.F, nr.  217; B. DEJEMEPPE,  "Les voies de recours",  in B. 
DEJEMEPPE (ed.), La détention préventive, Brussel, Larcier, 1992, p. 310, nr. 32.4.
2 Zie Cass. 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364; Cass. 26 april 1994, A.R. P.94.0519.N, nr. 202.
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te beoordelen.
4. Voor de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het onderzoeksgerecht 

aldus oordelen dat er nog voldoende ernstige schuldaanwijzingen bestaan, en dat 
de door de verdachte aangevoerde feitelijke gegevens alleen de bewijswaarde-
ring ten gronde betreffen, die aan de vastgestelde ernstige schuldaanwijzingen 
niets afdoen.

5. Met overname van de vordering van het openbaar ministerie vermelden de 
appelrechters de ernstige schuldaanwijzingen die naar hun oordeel de handha-
ving van de voorlopige hechtenis van de eiser wettigen. Zij wijzen daarbij op het 
voormelde onderscheid tussen schuldaanwijzingen en schuld, en oordelen dat de 
door de eiser aangevoerde betwistingen "reeds de bewijswaardering [betreffen] 
en [...] derhalve in de huidige stand van het onderzoek voorbarig en niet relevant 
[zijn]".

6. Zij verantwoorden aldus het behoud van de door het openbaar ministerie 
aangehaalde schuldaanwijzingen door te oordelen dat de door de eiser aange-
voerde feitelijke gegevens enkel de grond van de zaak betreffen en de voormelde 
schuldaanwijzingen,  voldoende tot  handhaving van  zijn  voorlopige  hechtenis, 
niet kunnen ontkrachten.

7. In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze beoordeling in feite van de ap-
pelrechters, is het niet ontvankelijk.

8. De appelrechters beantwoorden eisers verweer en verantwoorden aldus hun 
beslissing naar recht.

9. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. 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.

16 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. J. Van Cauter, Gent.

Nr. 381

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - MOTIVERING - 
TOETSING VAN DE WETTIGHEID - HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT
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Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  beslist  dat  de  maatregel  van  
vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering van het grondgebied, afdoende met  
redenen  zijn  omkleed,  zonder  te  preciseren  of  er  uitspraak  werd  gedaan  over  de  
aanvraag tot  verblijfsvergunning van de vreemdeling vooraleer hem het bevel  om het  
grondgebied  te  verlaten  werd  betekend,  belet  het  Hof  om  op  die  beslissing  de 
wettigheidscontrole  uit  te  oefenen  die  het  is  toevertrouwd1.  (Art.  72,  vierde  lid, 
Vreemdelingenwet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juli 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 72, vierde 

lid, van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:

Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep van het openbaar ministerie te-
gen de beschikking waarbij de raadkamer de invrijheidstelling van de eiser had 
bevolen, op grond dat op het ogenblik waarop hem, op 10 juni 2006, het bevel 
werd betekend om het grondgebied te verlaten, waarvan de bestreden maatregel 
tot vrijheidsberoving de tenuitvoerlegging moet verzekeren, nog geen beslissing 
werd genomen over de aanvraag tot verblijfsvergunning die hij op 30 november 
2005 op grond van artikel 9, derde lid, van de Wet van 15 december 1980 had in-
gediend en dat die administratieve beslissingen bijgevolg niet overeenkomstig de 
wet met redenen zijn omkleed.

Door niet te preciseren of reeds over de aanvraag tot verblijfsvergunning van 
de eiser beslist werd vooraleer hem het bevel werd betekend om het grondgebied 
te verlaten, maakt het arrest, dat om de bestreden beschikking te wijzigen deze 
tegenspreekt met de overweging dat "zowel de maatregel tot vrijheidsberoving 
als de maatregel tot verwijdering van het grondgebied [...] afdoende met redenen 
zijn omkleed", het voor het Hof onmogelijk om op die beslissing de wettigheids-
1 Het O.M. heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep op grond dat de zaak bij het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, aanhangig werd gemaakt door het hoger beroep 
van het O.M. en niet door het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, noch door de stukken 
die voor de raadkamer zijn neergelegd; uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek 
niet  dat  eiser  voor de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben opgeworpen dat  op de dag 
waarop hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, nog geen enkele beslissing 
werd genomen betreffende zijn aanvraag tot verblijfsvergunning, en dat het middel niet ontvankelijk 
was omdat het een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
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controle uit te oefenen die het is toevertrouwd en schendt het bijgevolg de in het 
middel bedoelde wettelijke bepaling. 

Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die door de eiser zijn aange-
voerd en die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat,
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. G. Toussaint, Brussel.

Nr. 382

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOTIVERING - GRONDWET 1994 
(ARTIKEL 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - GRONDWET - GRONDWET 
1994 (ARTIKEL 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - MIDDEL 
DAT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - ZONDER NADERE 
PRECISERING - ONTVANKELIJKHEID

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - ZONDER NADERE PRECISERING - 
ONTVANKELIJKHEID

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VOLGENS WELK HET 
STRAFVORDERINGRECHT STRIKT DIENT TE WORDEN TOEGEPAST - BESTAAN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - AFSTAND - GEVOLGEN

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ AKTE VAN DE 
AFSTAND WORDT VERLEEND - GEVOLGEN

1º,  2º  en  3º  Art.  149  G.W.  is  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis1. (Art. 149, Gw. 1994)

1 Cass.  3  dec.  2003,  A.R.  P.03.1545.F,  nr.  618;  zie  Cass.  10  mei  2006,  A.R.  P.06.0644.F, 
www.cass.be.
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4º en 5º Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert,  
zonder  te  preciseren  op  welke  wijze  die  bewijskracht  zou  zijn  miskend,  is  niet 
ontvankelijk2. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

6º Er bestaat  geen algemeen rechtsbeginsel  volgens welk  het  strafvorderingrecht  strikt  
moet worden geïnterpreteerd. 

7º De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder  
voorbehoud  van  het  uitstel  dat  aan  de  verdediging  is  toegestaan;  wanneer  de 
inverdenkinggestelde  afstand  doet  van  zijn  hoger  beroep  wordt  de  zaak  niet  van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het  
arrest dat van die afstand akte verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van  
hoger  beroep  worden  uitgesproken,  zoniet  wordt  de  inverdenkinggestelde  in  vrijheid 
gesteld3. (Art. 30, §3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

8º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat akte verleent van de afstand van  
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen de wettelijke termijn heeft dezelfde 
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van art. 30, §4, 
Wet Voorlopige Hechtenis en maakt een hechtenistitel van één maand uit, te rekenen 
vanaf de beslissing4. (Artt. 30, §§3 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1200.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert zeven middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser werd op 4 mei 2006 door de onderzoeksrechter te Brussel een 

bevel tot aanhouding uitgevaardigd voor feiten van handel in verdovende midde-
len.

De raadkamer heeft de voorlaatste maal de voorlopige hechtenis gehandhaafd 
bij beschikking van 14 juni 2006.

De eiser, die op 14 juni 2006 hoger beroep heeft ingesteld tegen die beschik-
king, heeft van dit hoger beroep afstand gedaan. Bij arrest van 27 juni 2006 heeft 
de kamer van inbeschuldigingstelling akte verleend van die afstand.

De raadkamer heeft bij de beroepen beschikking van 26 juli 2006 de invrij-
heidstelling van de eiser bevolen op grond dat hij ten laatste op 14 juli 2006 voor 
de raadkamer had moeten verschijnen opdat er over zijn voorlopige hechtenis 
zou worden beslist.

2 Zie Cass. 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr. 100.
3 Cass. 8 feb. 2006, A.R. P.06.0189.F, www.cass.be.
4 Ibid.
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De kamer van inbeschuldigingstelling heeft, op het hoger beroep dat het open-
baar ministerie op 27 juli 2006 heeft ingesteld, met het bestreden arrest die be-
schikking gewijzigd en de voorlopige hechtenis van de eiser gehandhaafd. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het zevende middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 

dat niet toepasselijk is op de beslissingen van de rechtscolleges inzake voorlopi-
ge hechtenis, faalt het naar recht.

Voor het overige oordeelt het bestreden arrest dat "het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 27 juni 2006, dat binnen de termijn is gewezen die 
bij artikel 30, §3, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 is bepaald, waarbij af-
stand wordt verleend van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde, een titel 
van vrijheidsberoving van een maand uitmaakt [...]; dat, bijgevolg, de verschij-
ning [van de eiser] voor de raadkamer op 26 juli 2006, binnen de termijn viel die 
bij artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 is vastgesteld, in tegenstelling tot wat 
de beroepen beslissing zegt".

Aldus verwerpt en beantwoordt het arrest de conclusie van de eiser die aan-
voert dat een arrest waarbij afstand wordt verleend van het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde niet kan worden gelijkgesteld met een arrest dat beslist om 
de voorlopige hechtenis te handhaven in de zin van artikel 30, §4, eerste lid, van 
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Het diende bovendien niet ieder argument te beantwoorden dat door de eiser 
tot staving van zijn verweer werd aangevoerd en die geen afzonderlijke middelen 
uitmaakten.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over de andere middelen:
In zoverre het tweede middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van 

de beschikkingen van de raadkamer van 14 juni en 26 juli 2006, zonder te preci-
seren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is dit middel niet ont-
vankelijk.

Er  bestaat  geen  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  welk  het  strafprocesrecht 
strikt moet worden geïnterpreteerd.

Krachtens artikel 30, §3, tweede lid, van de voormelde Wet van 20 juli 1990, 
moet de kamer van inbeschuldigingstelling binnen vijftien dagen nadat het be-
roep is ingesteld, uitspraak doen over het hoger beroep van de inverdenkingge-
stelde, onder voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan. 
Zoniet wordt de verdachte in vrijheid gesteld.

Wanneer de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de 
zaak niet van rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstel-
ling onttrokken. Het arrest dat akte verleent van die afstand moet binnen de ter-
mijn die bij het voormelde artikel 30, §3, tweede lid, is bepaald, worden uitge-
sproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
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Hieruit volgt dat het arrest dat akte verleent van de afstand binnen de wettelij-
ke termijn, dezelfde gevolgen heeft als een arrest dat de voorlopige hechtenis 
handhaaft in de zin van artikel 30, §4, van de voormelde wet.

Met toepassing van die laatste bepaling, maakt het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat  de voorlopige hechtenis  handhaaft  een hechtenistitel 
van een maand uit vanaf de beslissing of van drie maanden vanaf de beslissing, 
indien hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking bedoeld in de artikelen 22, 
tweede lid, en 22bis. 

Bijgevolg maakte het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brus-
sel van 27 juni 2006, dat geen uitspraak deed over het hoger beroep tegen een 
beschikking zoals bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, en 22bis, een hechtenis-
titel van een maand uit.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die op 26 juli 
2006 uitspraak diende te doen over de voorlopige hechtenis van de eiser, was bij-
gevolg bevoegd om, als daartoe grond was, diens voorlopige hechtenis te hand-
haven.

Overigens berust het zesde middel, dat steunt op de schending van de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, en aanvoert dat in het geval van afstand door de in-
verdenkinggestelde  van  het  hoger  beroep,  de  rechtspleging  in  hoger  beroep 
wordt "uitgevlakt", op een onjuiste juridische grondslag.

Door de hierboven in antwoord op het zevende middel weergegeven overwe-
gingen, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing naar recht.

In zoverre kunnen de middelen 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 de eiser in de kosten.

23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Fettweis  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. N. Gallant, Brussel.

Nr. 383

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

1º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD VAN 
16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR 
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EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD 
VAN 16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

3º JEUGDBESCHERMING - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD VAN 
16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

1º, 2º en 3º De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer  
dan zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische  
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverkaring door  
de  onderzoeksgerechten  van  een  door  de  buitenlandse  overheid  verleend  bevel  tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten  
die zich situeren in die periode waarin hij  minderjarig was maar boven de leeftijd van  
zestien jaar.  (Art. 1,  §2, Uitleveringswet 1874; Art. 2.1,  Europees Verdrag betreffende 
uitlevering van 13 dec. 1957; Artt. 36, 4° en 38, Jeugdbeschermingswet)

(G.)

ARREST

(A.R. P.06.1119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juli 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Het middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte ook het exequatur 

verleent voor feiten die door de eiser als strafrechtelijk minderjarige zouden ge-
pleegd zijn tussen 16 en 18 jaar.

Volgende argumenten worden tegen die beslissing aangevoerd:
-  artikel  36,  4°,  Wet Jeugdbescherming laat  de jeugdrechtbank niet  toe om 

voor een als misdrijf omschreven feit gepleegd voor de volle leeftijd van achttien 
jaar een straf uit te spreken. De feiten zijn aldus niet vervolgbaar in België;

- de mogelijkheid voor de jeugdrechtbank om met toepassing van artikel 38 
Wet Jeugdbescherming de zaak uit  handen te  geven, vereist een voorafgaand 
maat-schappelijk- en medisch-psychologisch onderzoek op de minderjarige, het-
geen onverenigbaar is met de opdracht van de onderzoeksgerechten die het exe-
quatur moeten bevelen;

- ook na de beslissing van uit handen geven met toepassing van artikel 38 Wet 
Jeugdbescherming, komt het niet aan de gerechtelijke overheid van de aange-
zochte Staat maar alleen aan het openbaar ministerie toe te oordelen of vervol-
gingen zullen worden ingesteld;

- het instellen van de strafvervolging door de verzoekende Staat na een eventu-
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ele beslissing van uit handen geven van de Belgische Jeugdrechtbank met toe-
passing van artikel 38 Wet Jeugdbescherming, impliceert de uitvoering door de 
verzoekende Staat van een beslissing van de gerechtelijke overheid van de aan-
gezochte Staat.  Nochtans laat  de uitlevering de gerechtelijke overheid van de 
verzoekende Staat enkel toe de opgeëiste persoon te vervolgen en te be-rechten.

2. Noch het Europese uitleveringsverdrag van 13 december 1957, goedgekeurd 
bij wet van 22 april 1997, noch de uitleveringswet van 15 maart 1874 bepalen 
verplichte weigeringsgronden tot uitlevering op grond van de leeftijd van de be-
trokkene.

Als voorwaarde tot de uitlevering vereist artikel 2.1 van het Europese Uitleve-
ringsverdrag dat de feiten krachtens de wetten van de verzoekende Partij en van 
de  aangezochte  Partij  strafbaar  zijn  gesteld  met  een  vrijheidstraf  of  met  een 
maat-regel welke vrijheidsbeneming meebrengt, met een maximum van ten min-
ste één jaar of een zwaardere straf. Artikel 1, §2, van de Uitleveringswet vereist 
als grond van uitlevering feiten welke luidens de Belgische en de buitenlandse 
wet strafbaar zijn met een vrijheidsstraf waarvan de maximumduur groter is dan 
één jaar.

Deze strafdrempel in beide bepalingen impliceert dat de feiten in België ver-
volg-baar moeten zijn.

3. Artikel 36, 4°, Wet Jeugdbescherming stelt de strafrechtelijke minderjarig-
heid vast op 18 jaar. Ingeval de jeugdrechter de zaak met betrekking tot een min-
derjarige die op het tijdstip van het feit ouder dan zestien jaar was, uit handen 
geeft met toepassing van artikel 38 Wet Jeugdbescherming, kan de gemeenrech-
telijke rechtbank een straf of maatregel uitspreken als daartoe grond bestaat. De 
vervolging en de veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer 
dan zestien jaar oud is op het ogenblik van het feit is aldus niet strijdig met de 
Belgische internationale openbare orde.

4. Daar de uitlevering geschiedt met het oog op de vervolging in de verzoeken-
de Staat voor feiten die in België niet worden vervolgd, is elke tussenkomst van 
de  jeugdrechtbank met  toepassing  van  artikel  36,  4°,  Wet  Jeugdbescherming 
zonder voorwerp.

Bijgevolg vervallen alle hierboven vermelde bezwaren.
5. De beslissing van de appelrechters om het exequatur toe te staan ook voor 

de feiten die zich situeren in een periode waarin eiser minderjarig was maar bo-
ven de leeftijd van zestien jaar, is naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. 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. 
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23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. C. Marinower, Antwerpen.

Nr. 384

VAKANTIEKAMER - 30 augustus 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - KAMER DIE IN DE 
REGEL, UITERAARD MET GESLOTEN DEUREN ZITTING HOUDT - GEVOLGEN

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - KAMER DIE IN DE REGEL, UITERAARD MET GESLOTEN DEUREN ZITTING 
HOUDT - GEVOLGEN

1º  en  2º  Aangezien  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  in  de  regel,  uiteraard  met 
gesloten deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan  
het arrest, inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben  
plaatsgevonden1. (Art. 9, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1080.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie cassatiemiddelen aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het derde middel:
Nadat het middel doet opmerken dat het proces-verbaal van de terechtzitting 

van 21 juni 2006 niet preciseert dat het onderzoek van de zaak en het debat met 
gesloten deuren heeft plaatsgevonden, voert het aan dat het bestreden arrest, door 
alleen te  vermelden dat  de kamer van inbeschuldigingstelling in openbare te-
rechtzitting uitspraak heeft gedaan, zonder te vermelden dat de terechtzitting van 
21 juni 2006 met gesloten deuren is verlopen, artikel 9, tweede lid, van de Wet 
tot bescherming van de maatschappij van 9 april 1930 schendt.

Krachtens het voormelde artikel 9, tweede lid, heeft het debat voor een onder-
zoeksgerecht dat uitspraak moet doen over een vordering of verzoek tot interne-
ring, achter gesloten deuren plaats, behalve wanneer, op verzoek van de verdach-

1 Cass. 5 nov. 1974, A.C., 1975, 304. 
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te, de rechtbank of het hof beslist dat de terechtzitting openbaar is.
Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met ge-

sloten deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat 
voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben plaatsgevonden.

Hieruit vloeit voort dat bij gebrek aan vermelding van het tegendeel in het ar-
rest of in het proces-verbaal van de terechtzitting, ervan moet worden uitgegaan 
dat de terechtzitting van 21 juni 2006 met gesloten deuren is verlopen. Bijgevolg 
schendt het hof van beroep de in het middel bedoelde wettelijke bepaling niet.

Het middel kan 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 de eiser in de kosten.

30 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Fettweis  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. C. Noirhomme, Brussel.
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