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Nr. 385

3° KAMER - 4 september 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - ABNORMALE LAGE 
OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - VERGOEDING - AARD

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - 
EINDE - ABNORMALE LAGE OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - 
VERGOEDING - AARD

3º LOON — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - ABNORMALE LAGE 
OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - VERGOEDING - AARD

1º, 2° en 3° Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage  
opzeggingsvergoeding  die zelfs  niet  voldoet  aan de minimale  rechten bepaald  bij  de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding  
bepaald  in  de  niet-concurrentieovereenkomst  een verdoken opzeggingsvergoeding  is,  
waarop  sociale  zekerheidsbijdragen  verschuldigd  zijn1.  (Artt.  39  en  82, 
Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2, Loonbeschermingswet; Art. 14, R.S.Z.-Wet)

(R.S.Z. T. MORUBEL n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het arrest stelt vast dat de overeengekomen opzeggingsvergoeding van drie 

maanden loon abnormaal laag is en zelfs niet voldoet aan de minimale rechten 
bepaald  bij  de  Arbeidsovereenkomstenwet,  maar  oordeelt  niet  in  hoeverre  er 
meer als opzeggingsvergoeding verschuldigd is, waarop dan sociale zekerheids-
bijdragen verschuldigd zijn.

2. Het onderdeel komt dienvolgens op tegen een beslissing die het arrest niet 
bevat en voert een grief aan aangaande een geschil dat voor de feitenrechter niet 
hangende was.

1 Zie Cass., 22 sept. 2003, AR S.03.0028.N, n° 447.
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3. Het onderdeel is derhalve niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
4. Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 

opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij 
de Arbeidsovereenkomstenwet, wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de 
vergoeding bepaald in de niet-concurrentieovereenkomst een verdoken opzeg-
gingsvergoeding is.

5. Gelet op het oordeel van de appelrechters dat de te lage opzeggingsvergoe-
ding niet volstaat om te besluiten dat de vergoeding bepaald in de niet-concur-
rentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding uitmaakt,  dienden zij 
het concrete bedrag van de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer Lievens 
aanspraak kon maken niet te bepalen.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters niet dat de 

overeenkomsten inzake  de  opzeggingsvergoeding en de  niet-concurrentie-ver-
goeding "waarschijnlijk" als één pakket werden onderhandeld.

De appelrechters oordelen dat die overeenkomsten "mogelijk" als één geheel 
werden behandeld.

8. Zoals vermeld onder randnummer 4 volgt uit het feit alleen dat een abnor-
male lage opzeggingsvergoeding, die niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, 
werd toegekend, niet dat onder de mom van een niet-concurrentie-vergoeding 
een verkapte opzeggingsvergoeding werd toegekend.

9. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
10. Voor het overige bevat het onderdeel geen zelfstandige grieven en is het 

volledig afgeleid uit de in het voormelde randnummers 7 en 8 verworpen grie-
ven.

11. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 386

2° KAMER - 5 september 2006

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VELDWETBOEK - WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN 
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IN HET VELD - OPSPORING EN VASTSTELLING - BOSWACHTERS VAN HET GEWEST - BEVOEGDHEID

2º LANDBOUW - VELDWETBOEK - WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN IN HET VELD - 
OPSPORING EN VASTSTELLING - BOSWACHTERS VAN DE GEWESTEN - BEVOEGDHEID

1º en 2° Uit de artikelen 6, §1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 
augustus  1980  tot  hervorming  van  de  staatsinstellingen,  waarmee  artikel  67  
Veldwetboek, dat niet  bij  decreet werd gewijzigd, niet  onverenigbaar is,  volgt  dat ook 
boswachters van het gewest bevoegd zijn om de in artikel  67 Veldwetboek bedoelde 
wanbedrijven en overtredingen vast te stellen.  (Art.  67, Veldw.;  Artt.  6,  §1, III,  en 11, 
derde lid, 1° en 2°, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. 
bij de wet van 8 aug. 1988)

(H. T. F.)

ARREST

(A.R. P.06.0459.N)

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

werpen , correctionele kamer, van 22 februari 2006, op verwijzing gewezen, in-
gevolge arrest van het Hof van 23 november 2004.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest oordeelt alleen op burgerlijk gebied.
Eerste middel
2. Het middel, dat geheel ervan uitgaat dat de verweerder op het ogenblik van 

zijn eedaflegging niet verbleef in het arrondissement Namen maar in het arron-
dissement Dinant, komt op tegen het oordeel in feite van de appelrechters dat de 
verweerder toen zijn verblijfplaats had te Namen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
3. Ook na de staatshervorming blijft de bestaande wetgeving toepasselijk op de 

nieuwe instellingen, tenzij ze daarmee onverenigbaar is of door een nieuw de-
creet wordt gewijzigd.

4.  Artikel  67,  tweede  lid,  Veldwetboek bepaalt  dat  de boswachters  van de 
Staat, de gemeenten en de openbare instellingen eveneens bevoegd zijn om "in 
het veld" de wanbedrijven en overtredingen in zake veld- en bospolitie, alsmede 
van jacht- en visserijmisdrijven, vast te stellen op het grondgebied waarvoor zij 
beëdigd zijn.

5. Artikel 6, §1, III, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen draagt de wetgevende en uitvoerende bevoegdheden inzake de 
landinrichting en natuurbehoud met inbegrip van de bossen (artikel 6, §1, III, 4°) 
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en de jacht (artikel 6, §1, III, 5°) over aan de gewesten.
Artikel 11, derde lid, 1° en 2°, van dezelfde wet verleent binnen de daarin be-

paalde grenzen aan de decreetgever de bevoegdheid tot het toekennen van de 
hoedanigheid  van  agent  of  officier  van  gerechtelijke  politie  aan  de  beëdigde 
ambtenaren van de gemeenschaps- of gewestregering of van instellingen die on-
der hun gezag of toezicht ressorteren, alsook tot het regelen van de bewijskracht 
van processen-verbaal.

Artikel 67 Veldwetboek is daarmee niet onverenigbaar en werd bij decreet niet 
gewijzigd.

Daaruit volgt dat ook de boswachters van het gewest bevoegd zijn om de in ar-
tikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en overtredingen vast te stellen.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
6. Anders dan het middel aanvoert, oordelen de appelrechters dat het proces-

verbaal van 7 januari 2001 dat de feiten van weerspannigheid vaststelt, geen be-
wijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
7. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling in 

feite van de bewijswaarde van dit proces-verbaal.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. E. De Néeff, Leuven en Maes.

Nr. 387

2° KAMER - 5 september 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR 
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INBREUK DATEREND VAN VÓÓR 1 MEI 2000 - 
HERSTELVORDERING - GEEN VOORLEGGING VOOR ADVIES AAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
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HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º  De opheffing  van het  strafbare  karakter  van het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat  
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de  
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was,  
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen1.  (Artt.  146 en 
149, §1, Stedenbouwdecreet 1999)

2º  Uit  de  artikelen  149,  §1,  153 en 198er,  Stedenbouwdecreet  1999 volgt  niet  dat  de 
rechter  de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei  
2000 en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor  het  Herstelbeleid,  alsnog voor  eensluidend advies aan de Hoge Raad voor  het  
Herstelbeleid moet voorleggen2. (Artt. 149, §1, 153 en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

(F.)

ARREST

(A.R. P.06.0475.N)

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

correctionele kamer, van 17 februari 2006.
De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel van het eerste middel
1. De eiser voert aan dat de appelrechters geen rekening houden met het feit 

dat de strafbaarstelling van de instandhouding zelf is weggevallen en er geen 
sprake meer kan zijn van een misdrijf, en dus evenmin van een herstelmaatregel.

2. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
inzake stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde straf-
vordering tot gevolg. Bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze 
wijziging evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de perio-
de waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstel-
vordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld 
op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, zijn bevoegdheid ver-
liest nog verder de herstelvordering te beoordelen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel van het eerste middel

1 Cass., 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, nr.666 met conclusie van procureur-generaal DE SWAEF.
2 Bij arrest nr 14/2005 van 19 jan. 2005 van het Arbitragehof werden de woorden "vóór 1 mei 2000" 
in artikel 149, §1, eerste en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, vernietigd. 
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3. Het onderdeel voert aan dat door de afschaffing van het misdrijf van in-
standhouding geen strafvordering meer kan worden ingesteld, en het arrest "de 
onmiddellijke inwerkingtreding van het decreet op datum van publicatie in het 
Belgisch Staatsblad negeert".

4. Het onderdeel gaat aldus ervan uit dat ten tijde van het bestreden arrest er 
nog geen uitspraak was over de strafvervolging. De eiser werd evenwel nog vóór 
de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003 op 22 augustus 2003, waar-
bij onder meer in artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 de strafbaar-
stelling van de instandhouding gedeeltelijk werd opgeheven, bij arrest van het 
hof van beroep van 5 januari 2001 schuldig bevonden aan het misdrijf van we-
derrechtelijke instandhouding en daarvoor strafrechterlijk veroordeeld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Eerste onderdeel van het eerste middel en tweede middel
5. De eiser voert aan dat om reden dat de feiten dagtekenen van vóór 1 mei 

2000, krachtens artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 het voorafgaand eens-
luidende advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is vereist zodat de ap-
pelrechters, die eisers verzoek om een dergelijk advies afwijzen, daardoor even-
eens artikel 198bis van hetzelfde decreet schenden. Daarenboven zouden de ap-
pelrechters geen acht slaan op het principe dat voor telastleggingen van vóór 1 
mei 2000 steeds een herstel bij wijze van betaling van de meerwaarde kan wor-
den toegekend.

6. Sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren [van vóór 1 mei 2000] is voorafgaand een eens-
luidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

7. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 be-
paalt dat de rechter de ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van 
vóór 1 mei 2000 maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eenslui-
dend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

8. Uit die bepalingen volgt niet dat de rechter de ingediende vorderingen voor 
inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor eensluidend ad-
vies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voor 
eensluidend advies moet voorleggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

9. Voor het overige blijkt uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van ar-
tikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat in elk geval ook een andere 
herstelmaatregel dan de meerwaarde kan worden aangewend.

De grieven falen naar recht.
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Middel uit de aanvullende memorie
10. De eiser voert aan dat hij geen eigenaar meer is en bijgevolg niet tot een 

herstelmaatregel met bijkomende dwangsom kon worden veroordeeld.
Het middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 

bevoegd is.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. A. Devriendt, Brugge.

Nr. 388

2° KAMER - 5 september 2006

1. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT.BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – ADVIES VAN 
DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – 
OVERGANGSBEPALINGEN – ARTIKEL 198BIS – BEOOGDE RECHTSTOETSAND – ONDERSCHEID MET 
ARTIKEL 149, §1, EERSTE LID 

2. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTELVORDERING – ADVIES VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – ARTIKEL 149,§1, EERSTE 
LID – OVERGANGSBEPALINGEN – ARTIKEL 198BIS – TOEPASSING – CRITERIUM 

3. STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – ADVIES VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – ARTIKEL 149,§1, EERSTE 
LID – GEDEELTELIJKE VERNIETIGING BIJ ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF – GEVOLG

4, STEDENBOUW – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – INBREUK DATEREND VAN VÓÓR 1 MEI 2000 – 
HERSTELVORDERING – GEEN VOORLEGGING VOOR ADVIES AAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – 
VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 
11 VAN DE GRONDWET 
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6. ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – STEDENBOUW – HERSTELVORDERING – HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT 
VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

7. PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – STEDENBOUW – HERSTELVORDERING – 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN 
DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT 
VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET 

1°  Artikel  198bis Stedenbouwdecreet  1999  dat  als  overgangsbepaling  geldt  voor  de 
herstelvordering diie door het bevoegde bestuur wordt  ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad  voor  het  Herstelbeleid,  bij  gebrek  aan  oprichting  en  goedkeuring  van  zijn  
huishoudelijk  reglement,  advies kan verlenen,  beoogt een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, §1, eerste lid, Stededenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie voor als in 
zijn  versie  na  het  vernietigingsarrest  nr.14/2005   van  het  Arbitragehof,  de 
herstelvordering beoogt die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en 
de goedkeuring van zijn huishoudelijk reglement  door het bestuur wordt ingediend (Artt.  
149, §1, eerste lid, 153 en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

2° Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank vóór of na 
de  inwerkingtreding  van  de  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid  maar  de  datum  van  
indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding  
vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149,§1,eerste  
lid,Stedenbouwdecreet  1999,  hetzij  de  overgangsbepaling  van  artikel  198bis 
Stedenbouwdecreet 1999 (Artt.149,§1, eerste lid en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

3°  De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden 'vóór 1 mei  2000',  die alleen 
betrekkinh hebben op de datum van de tenlasteleggingen en niet op de datum van het  
instellen  van  de  herstelvordering,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  artikel  
149,§1,Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt  op de herstelvorderingen die 
werden ingediend vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 
16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid (Art.149,§1,eerste lid,Stedenbouwdecreet 1999)

4° Uit de artikelen 149,§1,en 198bis,tweede lid,Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de 
rechter de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei  
2000 en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor  het  Herstelbeleid,  alsnog  voor  eensluidend  advies  aan  de  hoge  raad  voor  het  
herstelbeleid  moet  voorleggen1.  (Artt.149,§1,153  en  198bis,  tweede  lid,  
Stedenbouwdecreet 1999)

5°,6° en 7° Wanneeer voor het  Hof  de vraag rijst  of  artikel  198bis Stedenbouwdecreet  
1999, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd 
in de zin dat de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor  
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog  
voor eensluidend adveis voor te leggen aan de hoge raad, en samengelezen met artikel  
149,§1,van datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat  

1 Bij arrest nr.14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof werden de woorden 'vóór 1 mei 
2000' in artikel 149,§1,eerste en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, vernietigd. 
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eruit volgt dat voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van  
de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het  
herstelbeleid maar waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen 
met  betrekking  tot  het  eensluidend  advies  uitspraak  doet,  de  verplichting  van  het  
voorafgaand  eensluidend  adveis  van  de  hoge  raad  voor  het  herstelbeleid  niet  van  
toepassing  is,  terwijl  deze  verplichting  wel  geldt  voor  herstelvorderingen  die  werden 
ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend  
adveis van de hoge raad voor het herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 
149,§1,van  datzelfde  decreet  een  algemene  draagwijdte  heeft,  stelt  het  hof  een  
prejudiciële  vraag  aan  het  Arbitragehof.  (Art.26,§2,Bijzondere  Wet  
Arbitragehof;Artt.149,§1,eerste lid en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 10 maart 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De eisers voeren aan dat na het vernietigingsarrest nr.14/2005 van 19 janua-

ri  2005 van  het  Arbitragehof  en  de  inwerkingtreding  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, artikel 149, §1, Ste-
denbouwdecreet  1999 voor elke herstelvordering het  voorafgaand eensluidend 
advies van deze instelling vereist, zodat de appelrechters, die eisers verzoek om 
een dergelijk advies afwijzen op grond van artikel 198bis van hetzelfde decreet, 
voormelde wetsbepalingen evenals het absoluut gezag van gewijsde van het ar-
rest van het Arbitragehof schenden. 

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
“indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist.”

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 
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Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog “kan” voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor Herstelbeleid.

4. Artikel  198bis geldt  als  overgangsbepaling  voor  de  herstelvordering  die 
door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn huishoude-
lijk reglement, advies kan verlenen.

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt 
die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring 
van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend.

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999. 

Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999, gelezen 

in context van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, na het vernietigingsar-
rest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, de rechter, die vaststelt dat aan de inge-
stelde herstelvordering geen eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Her-
stelbeleid is gehecht, van het inwinnen van dit advies niet vrijstelt maar hem ver-
plicht dit ontbrekend advies vooralsnog in te winnen.

6. De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden “vóór 1 mei 2000”, 
die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet op de 
datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 
149, §1, Stedenbouwdecreet ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die 
werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

7. Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huis-
houdelijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het be-
voegde bestuur het advies van deze Hoge Raad zou kunnen inwinnen vooraleer 
de herstelvordering in te stellen. 

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis, eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn.

8. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken, die  dateren van vóór 1 mei  2000 
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maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog “kan” voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. In de context van de vernietiging van de be-
woordingen “vóór 1 mei 2000” in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet door het 
arrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, geldt deze bevoegdheid van de rechter 
eveneens  voor  de  ingediende  herstelvorderingen voor  inbreuken vanaf  1  mei 
2000.

Uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies moet voorleggen aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

Prejudiciële vraag
9. Met toepassing van artikel 26, §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 

op het Arbitragehof verzoeken de eisers de volgende prejudiciële vraag te stellen 
aan het Arbitragehof:

“Schendt artikel 198bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet 
van 4 juni 2003 en samen gelezen met artikel 149, §1 van datzelfde decreet, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat eruit volgt dat voor herstelvorderin-
gen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het vooraf-
gaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toe-
passing is, terwijl deze verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die wer-
den ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplich-
ting krachtens artikel 149, §1 van datzelfde decreet een algemene draagwijdte 
heeft?”

Gelet op de hiervoor door het Hof gegeven interpretatie, stelt het Hof, met toe-
passing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, aan het Arbitra-
gehof de in het dictum weergegeven vraag.

Dictum
Het Hof, 
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag 

zal hebben beantwoord :
“Schendt, uitgelegd als hierboven, artikel 198bis van het decreet van 18 mei 

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij 
artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003 en samengelezen met artikel 149, §1 
van datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat eruit volgt 
dat voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de 
bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid maar waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting 
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van het voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbe-
leid niet van toepassing is, terwijl deze verplichting wel geldt voor herstelvorde-
ringen die werden ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze 
verplichting krachtens artikel 149, §1 van datzelfde decreet een algemene draag-
wijdte heeft?”

Houdt de kosten aan.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Maes en J. Van Doninck, Brussel.

Nr. 389

2° KAMER - 5 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE 
STRAFRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING OF DAGVAARDING - AANHANGIGMAKING - VOORWERP

2º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING OF 
DAGVAARDING - AANHANGIGMAKING - VOORWERP

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KWALIFICATIE EN 
OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBARE FEIT - VERPLICHTING VAN DE STRAFRECHTER - DRAAGWIJDTE

4º OPLICHTING - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - LISTIGE KUNSTGREPEN - OMSCHRIJVING - 
HEROMSCHRIJVING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

1º en 2° In correctionele- of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig,  
maar  de feiten zoals  zij  blijken uit  de  stukken van het  gerechtelijk  onderzoek of  het  
opsporingsonderzoek  en  die  aan  de  verwijzingsbeschikking  of  de  dagvaarding  ten 
grondslag liggen12. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)

1 Cass., 23 sept. 1987, AR 6005, nr 51.
2 1. Ter zake werd eiser in cassatie voor de feitenrechter vervolgd (onder andere) wegens feiten van 
oplichting  en  poging  tot  oplichting.  Deze  misdrijven  werden  in  de  akte  van  aanhangigmaking 
respectievelijk  omschreven  als  "namelijk  door  op  bedrieglijke  wijze  hetzij  de  uitgifte  van  een 
ongedekte cheque, hetzij door te doen geloven dat de goederen door middel van een wissel zouden 
worden betaald dertig of vijftien dagen na de levering, zich de hierna vermelde goederen te hebben 
doen afgeven, ten nadele van ..." (tenlastelegging A) en als "gepoogd te hebben (...) namelijk ten 
nadele  van  de  hierna  vernoemde  benadeelden,  zich  bedrieglijk  hetzij  door  afgifte  van  een  niet 
gedekte cheque, hetzij door te doen geloven dat de bestelde goederen zouden worden betaald hetzij 
binnen de dertig dagen, hetzij binnen de vijftien dagen na levering, de hierna vermelde goederen te 
hebben  doen  afleveren  ..."  (tenlastelegging  B).  2.  In  het  bestreden  arrest  heromschrijven  de 
appelrechters de listige kunstgreep uit de tenlasteleggingen A en B, zoals hoger geciteerd, als volgt: 
"namelijk zich de hierna omschreven goederen te hebben doen afleveren ten nadele van de hierna 
vernoemde benadeelden, door bij bestelling en de aflevering van de goederen gebruik te maken van 
de identiteit, de infrastructuur en de werkwijze van een voor derden bona fide vennootschap als bvba 
(...), bvba (...) en de nv (...) terwijl in werkelijkheid het systeem erin bestond dat de vennootschappen 
slechts als dekmantel dienden om de bestellingen te doen en de leveringen aan te nemen, en het nooit 
de bedoeling was de bestelde goederen te leveren en te betalen". 3. Het hof van beroep oordeelt 
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3º De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrijving geven,  
en  mag  daartoe  de  vermeldingen  van  de  telastlegging  aanpassen,  verbeteren  of  
vervangen, op voorwaarde dat hij daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijft, zoals het  
bepaald of bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt345.

4º Inzake oplichting mag de strafrechter, bij wijze van heromschrijving, de listige kunstgreep 
nader beschrijven of vervangen, mits de bedoelde materiële gedraging geen substitutie  
ondergaat  en  na  deze  wijziging  de  aldus  omschreven  oplichting  betrekking  heeft  op 
dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte bedoelde oplichting6. (Art. 496, Sw.)

(M. T. OFFICE AUTOMOTION, b.v.b.a.. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0649.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 28 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest is ten aanzien van de verweerster Axi nv bij verstek ge-

wezen.
Het cassatieberoep, ingesteld op 10 april 2006 vooraleer voor deze verweerster 

de termijn van verzet verstreken was, is in zoverre niet ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel

verder  (onaantastbaar)  dat  de nieuwe misdrijfomschrijving geen wijziging in de vervolgde feiten 
brengt,  maar  erin  is  begrepen,  en  dat  de  vervolgde  feiten  deze  zijn  die  vervolgd  werden in  de 
aanvankelijke vordering en de uitbreidende vorderingen van de procureur des Konings; vorderingen 
die niet de bedrieglijke middelen vermelden die werden aangewend om de afgifte van goederen te 
bekomen en aldus verwijzen naar alle bedrieglijke middelen bedoeld in artikel 496, Strafwetboek en 
die terug te vinden zijn in de feitelijke gegevens van de klachten en processen-verbaal gevoegd bij 
deze vorderingen. 4. Voor een goed begrip: het bestreden arrest wijzigt in casu de kwalificatie of de 
juridische omschrijving van de feiten niet. De appelrechters gaan alleen de feitelijke omschrijving 
van de als oplichting en poging tot oplichting gekwalificeerde feiten veranderen: ze wijzigen enkel de 
beschrijving van de feiten, namelijk de feitelijke gegevens die samen het misdrijf uitmaken. Op zich 
worden hierdoor de kwalificatie en het feit, voorwerp van de vervolging, niet gewijzigd. Waar het 
hoger gemaakt onderscheid als al  té theoretisch zou worden ervaren kan als eenvoudige (en dus 
verarmende) praktische vuistregel gelden dat de rechter er alleen moet over waken dat hij de concrete 
materiële gedragingen bedoeld in de akte van aanhangigmaking niet mag substitueren door andere. 
(MT)
3 Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225; Cass., 14 april 1987, AR 946, nr 491
4 Over de inhoud van de kwalificatieverplichting en de grenzen ervan zie: Cass., 27 maart 1990, AR 
3215, nr 448 met conclusie van advocaat-generaal R. DECLERCQ.
5 Zie (2).
6 Zie (2).
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2. Het middel voert aan dat de appelrechters de eiser veroordelen wegens fei-
ten welke niet het voorwerp uitmaakten van de akte van aanhangigmaking. Meer 
bepaald mochten zij niet de listige kunstgreep, als constitutief bestanddeel van de 
aan de eiser verweten oplichting, heromschrijven als: "bij de bestelling en de af-
levering van de goederen gebruik te maken van de identiteit, de infrastructuur en 
de werkwijze van een voor derden bona fide vennootschap", waar de verwij-
zingsbeschikking zelf uitdrukkelijk als enige listige kunstgrepen de uitgifte van 
cheques zonder dekking en het uitschrijven van een wisselbrief om aan betaling 
binnen een bepaalde termijn te doen geloven, vermeldde.

3. In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewe-
zen beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te 
verschijnen, niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnis-
gerechten aanhangig, maar de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het on-
derzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de 
dagvaarding ten grondslag liggen.

De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrij-
ving geven, en mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen, 
verbeteren of vervangen.

Hij moet daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijven, zoals het bepaald of 
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt.

Zo mag hij inzake oplichting, bij wijze van heromschrijving, de listige kunst-
greep  nader  beschrijven  of  vervangen,  mits  de  bedoelde  materiële  gedraging 
geen substitutie ondergaat. Ook na deze wijziging moet de aldus omschreven op-
lichting betrekking hebben op dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte 
bedoelde oplichting.

4. De appelrechters motiveren de voormelde heromschrijving als volgt: "Het 
hof (van beroep) is bij de nieuwe misdrijfomschrijving alleen beperkt door de 
vervolgde feiten en niet  door de voorheen gegeven misdrijfomschrijvingen in 
eindvorderingen of verwijzingsbeschikkingen of dagvaardingen die te dezen de 
waarde hebben van een dagstelling vanwege de procureur des Konings. De ver-
volgde feiten zijn deze die vervolgd werden in de aanvankelijke vordering en de 
uitbreidende vorderingen van de procureur des Konings waarbij de strafvorde-
ring werd ingesteld wegens oplichting en poging tot oplichting. Deze vorderin-
gen vermelden niet de bedrieglijke middelen die werden aangewend om de afgif-
te van de goederen te bekomen of gepoogd werd te bekomen, en verwijzen dus 
naar alle bedrieglijke middelen bedoeld bij artikel 496 van het Strafwetboek die 
terug te vinden zijn in de feitelijke gegevens van de klachten en processen-ver-
baal gevoegd bij deze vorderingen. De ter kennis gebrachte nieuwe misdrijfom-
schrijving wijzigt het bedrieglijk middel vermits uit het onderzoek van de feite-
lijke gegevens van de klachten en/of processen-verbaal, gevoegd aan de aanvan-
kelijke uitbreidende vorderingen blijkt dat dit het middel is dat werd aangewend 
bij elke oplichting of poging daartoe. De nieuwe misdrijfomschrijving brengt dus 
geen wijziging in de vervolgde feiten maar is erin begrepen".

5. Met deze motivering zeggen de appelrechters niet dat zij zich mogen adië-
ren voor andere feiten dan deze die in de verwijzingsbeschikking worden be-
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doeld, zodra zij het voorwerp hebben uitgemaakt van het opsporings- of gerech-
telijk onderzoek. Zij oordelen alleen dat zij niet gebonden zijn door de voorgaan-
de misdrijfomschrijvingen, ook niet in de verwijzingsbeschikking, en dat zij kun-
nen heromschrijven mits het vervolgde feit hetzelfde blijft als bedoeld in deze 
verwijzingsbeschikking. Met verwijzing naar de bewoordingen van de aanvanke-
lijke en uitbreidende vorderingen stellen zij onaantastbaar vast dat dit te dezen 
het geval is.

6. Uit deze motivering blijkt niet dat de vermelde heromschrijving van de listi-
ge kunstgreep verder reikt dan een betere en juistere beschrijving van een zelfde 
daad, en dat de appelrechters daardoor andere gedragingen beoordelen die in de 
verwijzingsbeschikking niet waren bedoeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de vergeefs in het eerste onderdeel aan-

gevoerde rechtsopvatting dat het de rechter in de gegeven omstandigheden niet 
toegelaten was de listige kunstgrepen zoals omschreven in de akte van aanhan-
gigmaking, te heromschrijven.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
8. Met de in het middel aangehaalde motivering stellen de appelrechters niet 

alleen vast dat de eiser bij de bestellingen liet uitschijnen de te leveren goederen 
te willen betalen, maar in werkelijkheid deze niet wilde betalen. Zij stellen daar-
enboven vast dat hij derden liet geloven aan het bestaan van een valse onderne-
ming, met name een vennootschap die haar wettelijk maatschappelijk doel zou 
nastreven, waarbij hij evenwel niet de verwezenlijking van het maatschappelijk 
doel van de vennootschappen beoogde maar de vennootschapsvorm misbruikte 
om zich goederen te doen afleveren. Zij oordelen aldus wettig tot dat er listige 
kunstgrepen bestaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
9. De appelrechters oordelen dat de heromschreven listige kunstgreep het mid-

del is dat werd aangewend bij elke oplichting of poging, en dat "bij de feiten van 
poging tot oplichting (...) hetzelfde bedrieglijk middel (werd) aangewend, en (...) 
de afgifte van de goederen verhinderd werd door het gerechtelijk optreden". Zij 
beantwoorden aldus eisers conclusie.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
10. De appelrechters oordelen dat onder meer de eiser de feitelijke leiding had 

van Socrates bvba en Gradilec bvba tijdens de incriminatieperiodes, waarbij hij 
evenwel niet de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennoot-
schappen beoogde, maar de vennootschapsvorm misbruikte om zich goederen te 
doen afleveren met de voorafbestaande intentie de goederen niet te betalen. Zij 
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beantwoorden aldus eisers verweer van niet-betrokkenheid bij alle telastleggin-
gen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
11. In zoverre het onderdeel betrekking heeft op de beslissing inzake de civiel-

rechtelijke vordering van de verweerster Axi nv, zonder de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep tegen die beslissing zelf aan te voeren, is het niet ontvanke-
lijk.

Voor het overige beantwoorden de appelrechters eisers conclusie niet met be-
trekking tot de civielrechtelijke vordering van de verweerster Minolta Business 
Equipment nv.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de civielrechtelijke 

vordering van de verweerster Minolta Business Equipment nv.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in negen tienden van de kosten en legt de overige kosten 

ten laste van de verweerster Minolta Business Equipment nv.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 390

2° KAMER - 5 september 2006

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TOEGEBRACHT AAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ECHTGENOOT DIE VORDERT IN NAAM VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - HOEDANIGHEID

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TOEGEBRACHT AAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ECHTGENOOT DIE IN NAAM VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
VERMOGEN GEVORDERD HEEFT - VERDER AFHANDELING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
NA UITSPRAAK OVER DE STRAFVORDERING - UITBREIDING VAN ZIJN VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN ZIJN EIGEN VERMOGEN - VOORWAARDEN
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1º De echtgenoot die vergoeding vordert voor schade die het gemeenschappelijk vermogen  
heeft geleden, treedt op in eigen naam1. (Artt. 1382, 1383 en 1416 B.W.)

2º De echtgenoot die voor de uitspraak over de strafvordering enkel  schadevergoeding  
voor het gemeenschappelijk vermogen heeft  gevorderd kan, bij  de verder afhandeling 
van  de  burgerlijke  rechtsvordering  na  uitspraak  over  de  strafvordering  onder  de  
voorwaarden van artikel 807, Gerechtelijk Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing 
is, zijn schadevergoeding uitbreiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen2 
3. (Artt. 1382, 1383 en 1416, B.W.; Art. 807, Ger.W.)

(OHRA BELGIUM n.v. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0816.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Brugge, van 14 april 2006.
De eiseres sub I voert geen middel aan.
De eisers sub II voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 

middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Artikel 1416 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijk vermo-

gen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die de bestuursbe-
voegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van hen om 
de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.

Het gemeenschappelijk vermogen heeft geen autonome rechtspersoonlijkheid, 
onderscheiden van die van de echtgenoten. De echtgenoot die vergoeding vordert 
voor schade die het gemeenschappelijk vermogen heeft geleden, treedt op in ei-
gen naam.

Hieruit volgt dat de echtgenoot die vóór de uitspraak over de strafvordering 
enkel schadevergoeding voor het gemeenschappelijk vermogen heeft gevorderd, 
bij de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering na de uitspraak 
over de strafvordering dit onder de voorwaarden van artikel  807 Gerechtelijk 
Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing is zijn schadevordering kan uit-
breiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen.

1 Zie Cass., 31 jan. 1995, AR P.93.1566.N, nr 57 (problematiek in het licht van de beoordeling van 
de ontvankelijkheid van een cassatieberoep).
2 Zie Cass., 10 dec. 1997, AR P.97.0969.F, nr 547 (omgekeerde hypothese).
3 Wat de toepasselijkheid van artikel 807, Gerechtelijk Wetboek in strafzaken betreft: zie Jaarverslag 
van het Hof van cassatie 2005, p. 206 e.v.
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4. Het bestreden vonnis oordeelt met eigen redenen en met overname van de 
redenen van het beroepen vonnis dat C G zich vóór de uitspraak over de strafvor-
dering enkel namens het  gemeenschappelijk vermogen burgerlijke partij  heeft 
gesteld en slechts tijdens de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen een 
vordering voor haar eigen vermogen heeft ingesteld door schadevergoeding we-
gens loonverlies te vorderen. Op die grond oordeelt het bestreden vonnis dat die 
vordering van C G niet ontvankelijk is. Aldus is de beslissing niet naar recht ver-
antwoord.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering 

van C G met betrekking tot het loonverlies niet ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseres sub I tot de kosten van haar cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster sub II tot een vierde van de kosten van het cassa-

tieberoep sub II en de eisers sub II tot de overige kosten van dit cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdende in hoger beroep.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. G. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. A. De Roeck, Gent en Geinger.

Nr. 391

2° KAMER - 6 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID - 
VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE AANHANGIGMAKING

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANHANGIGMAKING - 
CRIMINELE ZAKEN - VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VAN DE BEKLAAGDE

1º De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is, en pas nadien  
of hij wel bevoegd is; aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten verklaren voor een misdrijf  
dat niet bij hem aanhangig is gemaakt. 

2º  In  criminele  zaken  is  de  vrijwillige  verschijning  van  de  beklaagde  geen  wijze  van 
aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter1.

(D.)

1 R. DECLERCQ, R.P.D.B., dl. IX, 2004, V° Procédure pénale, p. 722, nr 1896. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 18 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiseres 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 :
1. De eiseres is vrijwillig voor de eerste rechter verschenen wegens verduiste-

ring van staatsgelden door een met een openbare dienst belast persoon (telastleg-
ging II, C), wat een misdaad is.

Zij heeft voor het hof van beroep aangevoerd dat dit onbevoegd was om uit-
spraak te doen over het geheel van de telastleggingen wegens de samenhang die 
bestaat tussen de vier gecorrectionaliseerde misdaden (telastleggingen I, A en B, 
II, A en B) die haar worden tenlastegelegd en de voormelde telastlegging II, C 
die niet was gecorrectionaliseerd en waarvoor zij vrijwillig verscheen.

2. De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is en 
pas nadien of hij wel bevoegd is. Aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten ver-
klaren voor een misdrijf dat niet bij hem aanhangig is gemaakt.

3. In criminele zaken is de vrijwillige verschijning van de beklaagde geen wij-
ze van aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter.

4. Het arrest vermeldt dat "in een dergelijk geval, het de beschikking tot ver-
wijzing is die de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, met uitsluiting van ie-
dere vrijwillige verschijning; dat het bijgevolg aan het hof [van beroep] staat om 
vast te stellen of het op geldige wijze kennis kan nemen van de misdrijven die 
het voorwerp van de beschikking tot verwijzing hebben uitgemaakt, terwijl dit 
niet het geval is voor het feit waarvoor de [eiseres] verklaard heeft vrijwillig te 
verschijnen; dat er te dezen geen bevoegdheidsconflict is dat de rechtsgang zou 
kunnen belemmeren; dat er bijgevolg geen grond is tot regeling van rechtsge-
bied".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
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 eiseres in de kosten. 
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6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Ch. Marchand, Brussel.

Nr. 392

2° KAMER - 6 september 2006

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - 
STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFWETTEN - KARAKTER VAN OPENBARE ORDE - DRAAGWIJDTE

4º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN - 
AKKOORD TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN ARBEIDERS - GEVOLG

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - BIJZONDERE 
OVEREENKOMSTEN - AKKOORD TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN ARBEIDERS - GEVOLG

6º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - MISDRIJF - WERKNEMER 
VERZAAKT AAN ZIJN RECHTEN - GEVOLG

7º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - WERKNEMER VERZAAKT 
AAN ZIJN RECHTEN - GEVOLG

1º en 2° Artikel 56.1, C.A.O.-Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of  
met één van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich 
schuldig  maken  aan  overtreding  van  een  bij  K.B.  algemeen  verbindend  verklaarde 
overeenkomst. 

3º Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst, die tot doel of  
voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassingsgebied ervan in te 
perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan van zijn strafrechtelijke  
verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig.

4º en 5° Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een  
C.A.O.  verschuldigde  prestatie  niet  te  leveren,  terwijl  op  de  niet-uitvoering  ervan 
correctionele straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 

6º en 7° Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de  
hem, in een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot  
een rechtvaardigingsgrond. 
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(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0492.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren twee 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
Over het eerste middel:
De eisers voeren in hoofdzaak aan dat het verzuim dat hun wordt tenlastege-

legd om een eindejaarspremie aan hun arbeiders uit te betalen niet strafbaar is 
vermits dezen eraan hadden verzaakt.

Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst die tot 
doel of voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassings-
gebied ervan in te perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan 
van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig.

Krachtens artikel 56.1 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, worden gestraft met gevan-
genisstraf van acht dagen tot één maand en met een geldboete van 26 tot 500 
euro, of met één van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of last-
hebbers die zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van een bij koninklijk 
besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Arti-
kel 57 van de voormelde wet schrijft de vermenigvuldiging voor van de geldboe-
te met het aantal werknemers die in strijd met de overeenkomst zijn tewerkge-
steld, met een maximumbedrag van 50.000 euro. Geen enkele wettelijke bepa-
ling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem toegekende rechten tot 
een rechtvaardigingsgrond.

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een, krachtens een 
in de voormelde wet bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst, verschuldigde 
prestatie niet te leveren, blijft dit verzuim krachtens de voormelde wet strafbaar.

Het middel dat aanvoert dat met bijzondere overeenkomsten kan afgeweken 
worden van de bepalingen van een collectieve overeenkomst, waarop, wanneer 
zij niet wordt uitgevoerd, correctionele straffen staan, faalt naar recht.

(...)
Ambtshalve toezicht
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek:
Na te hebben vastgesteld (bladzijde 2) dat het misdrijf waaraan de eiser schul-

dig is verklaard gestraft wordt met een gevangenisstraf van acht dagen tot één 
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maand en met een geldboete van 26 tot 500 euro, of met één van die straffen al-
leen, vermeldt het arrest dat het hof van beroep "kiest voor de geldboete; name-
lijk  de  wettelijke  minimumboete  vermenigvuldigd  met  het  aantal  betrokken 
werknemers (zes); dat er geen grond is om die geldboete met uitstel gepaard te 
doen gaan, gezien haar wettelijk bepaald minimum".

Het arrest veroordeelt vervolgens de eiser tot een geldboete van honderd euro, 
vermeerderd met veertig deciemen, d.i. vijfhonderd euro. Vermenigvuldigd met 
zes, wegens het aantal betrokken werknemers, wordt die som door het arrest op 
drieduizend euro gebracht.

De appelrechters kunnen niet, zonder dat zij in de tegenstrijdigheid vervallen 
die bij artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek is verboden, aan de eiser 
een geldboete van honderd euro opleggen, na hun beslissing om hem tot zesen-
twintig euro te veroordelen.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernieti-
ging tot de straf beperkt.

De hierna uit te spreken vernietiging op het cassatieberoep van de eiser, be-
klaagde, brengt de vernietiging mee van de beslissing die de eiseres, burgerlijk 
aansprakelijke, hoofdelijk samen met hem tot betaling van de geldboete en in de 
kosten veroordeelt, aangezien zij regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aan de ei-

ser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden die met die veroordeling samengaat, 
en in zoverre het de eiseres hoofdelijk tot betaling van de geldboete en in de kos-
ten veroordeelt.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-

lijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep 

en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en laat 

de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. O. Lambert, Namen.
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Nr. 393

2° KAMER - 6 september 2006

1º MEINEED - MEINEED BIJ EEN BOEDELBESCHRIJVING - BOEDELBESCHRIJVING - BEGRIP

2º MEINEED - MEINEED BIJ EEN BOEDELBESCHRIJVING - BOEDELBESCHRIJVING - VERVULLING VAN 
DE VORMVEREISTEN - VERZUIM - SANCTIE

1º  Ofschoon het  misdrijf  afleggen van een valse  eed bij  een boedelbeschrijving,  zoals 
bepaald bij artikel 226, tweede lid, Sw., het bestaan van een boedelbeschrijving vereist  
met als doel de vaststelling van de inhoud van een nalatenschap, een gemeenschap of  
een  onverdeeldheid,  vereist  het  niet  dat  alle  bij  artikel  1183,  Ger.W.  bepaalde 
vormvereisten  zijn  vervuld,  aangezien  die  niet  op  straffe  van  nietigheid  zijn  
voorgeschreven1.

2º Meineed blijft strafbaar, ook wanneer hij is gepleegd bij een notariële boedelbeschrijving  
die alleen de activa vaststelt zonder de passiva te vermelden. 

(O. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0501.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering :
(...)
Over het tweede middel:
Ofschoon het misdrijf afleggen van een valse eed bij een boedelbeschrijving, 

zoals bepaald bij artikel 226, tweede lid, van het Strafwetboek, het bestaan van 
een boedelbeschrijving vereist met als doel de vaststelling van de inhoud van een 
nalatenschap, een gemeenschap of een onverdeeldheid, vereist het niet dat alle 
bij artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormvereisten zijn ver-
vuld, aangezien die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

In zoverre het middel aanvoert dat meineed niet strafbaar is wanneer hij is ge-
pleegd bij een notariële boedelbeschrijving die alleen de activa vaststelt, faalt het 

1 Zie Cass., 7 april 1992, AR 5176, nr 424. 
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naar recht.
Voor het overige vermeldt het arrest dat "de litigieuze boedelbeschrijving al-

leen tot doel had de activa vast te stellen die deel uitmaken van de gemeenschap 
van aanwinsten tussen de [eiser] en de [verweerster] (beschikking in kort geding 
van 22 januari 2003 [...]); dat bijgevolg het ontbreken van de passiva, die eigen 
of gemeen zijn aan de echtgenoten, geenszins van aard is om de geldigheid ervan 
aan te tasten". Met overneming van de redenen van de eerste rechter oordeelt het 
bovendien dat "de geldigheid van de boedelbeschrijving uiteraard niet afhanke-
lijk is van het bewust of onvrijwillig weglaten van een element uit het passief 
door degenen die onder eed staan".

De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser op dit punt en 
zij omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden haar naar 
recht.

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

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J-M. Ninove, Doornik.

Nr. 394

2° KAMER - 6 september 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN - VERWIJZING NAAR DE 
VORDERING TOT VERWIJZING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - REGELMATIGHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT HET 
STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - NIET PERTINENT - WEIGERING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT VAN VERDEDIGING - 
VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - 
GETUIGENVERHOREN - NIET PERTINENT - WEIGERING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT 
HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - GETUIGENVERHOREN - NIET 
PERTINENT - WEIGERING

1º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  verbiedt  de  rechter  melding  te  maken  van  de 
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wetsbepalingen, die de feiten strafbaar stellen en de straf opleggen, met verwijzing naar  
de  vordering  tot  verwijzing  die  door  het  openbaar  ministerie  voor  de  raadkamer  is  
neergelegd1.

2º,  3°  en  4°  Noch  het  recht  van  verdediging,  noch  het  recht  op  een  eerlijk  proces,  
verplichten de bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite,  
heeft vastgesteld dat zij niet pertinent zijn2. (Artt. 6.1 en 6.3.d, E.V.R.M.)

(B. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0889.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 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 Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvor-

dering tegen de eiser, te weten
1. die waarbij hij wordt veroordeeld :
Over het eerste middel:
De eiser verwijt het arrest dat het de wettelijke bepalingen niet vermeldt die de 

feiten strafbaar stellen en de straf opleggen.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter deze artikelen te vermel-

den door te verwijzen naar de vordering tot verwijzing die het openbaar ministe-
rie voor de raadkamer heeft neergelegd.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de conclusie van de eiser niet beantwoordt 

volgens welke de weigering om de getuigen te horen die hij wenste verhoord te 
zien, het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zou miskennen.

Het arrest vermeldt evenwel dat de gevorderde verhoren niet nuttig zijn om de 
waarheid aan het licht te brengen.

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplich-
ten de  bodemrechter  onderzoeksmaatregelen  te  bevelen waarvan  hij,  in  feite, 
heeft vastgesteld dat zij niet pertinent zijn.

Met de hoger weergegeven vermelding omkleden de appelrechters bijgevolg 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij haar naar recht.

1 Zie Cass., 2 sept. 1987, AR 5693, nr 1. 
2 Cass., 5 mei 1999, P.99.0481.F, nr 263.
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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. 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 395

1° KAMER - 7 september 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BEGRIP

2º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - AARD

3º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - DOEL

4º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - BELANG - GEWETTIGDHEID 
VAN HET BELANG - GRONDSLAG

1º Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij enkel kan 
worden afgeleid uit  feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn1.  (Art.  1354, 
B.W.)

2º Artikel 841 B.W. is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen recht, daar het  
op  grond  hiervan  mogelijk  is  de  verkrijger  het  voordeel  van  een  bij  wet  toegestane 
overeenkomst te ontnemen, teneinde het toe te kennen aan een persoon die geen partij  
is geweest bij die overeenkomst. (Art. 841, B.W.)

3º Erfuitkoop strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de vermenging van  
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden bij  de 
verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevorderen2. (Art. 841, 

1 Zie Cass., 16 juni 2003, AR S.02.0037.F, nr 354.
2 Zie Cass., 22 jan. 1971, AC., 1970, 501; 22 april 1994, AR 8096, nr 194; Verslag door Chabot de 
l'Allier, gedaan voor het Tribunat tijdens de zitting van 7 germinal jaar XII (16 april 1803), Locré, 
Législation civile, commerciale et criminelle, V, 1836, nr 59, p. 18; Laurent, Principes du Code civil, 
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B.W.)

4º  De  gewettigdheid  van  het  belang  bij  erfuitkoop  vloeit  niet  uitsluitend  voort  uit  de  
hoedanigheid van erfgenaam, maar uit het voornemen van degene die het uitoefent om 
één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk recht, dat afwijkt van 
het gemeen recht, in het leven is geroepen; die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het  
behoud van de goederen binnen de familie3. (Art. 841, B.W.)

(G.e.a. T.IMMOBILIERE SOCIALE n.v. e.a. en G. e.a. T G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0032.F – C.04.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 12 mei 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advcoaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven on-

der het nummer C.04.0032.F, voerden de eisers zes middelen aan. Ze zijn gesteld 
als volgt :

(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1315, 1349, 1353 en 1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbon-

den is en dat geen erfrechtelijke of litigieuze uitkoop op geldige wijze is verricht door de 
erfgenamen G., en het verklaart alle vorderingen van de eisers niet gegrond om de volgen-
de redenen :

"B. Geen afstand van het ontbindend beding
De [eisers] voeren in hun betoog tevens aan dat de houding die de [eerste drie verweer-

sters] voordien tijdens de procedure hebben aangenomen, getuigt van de vaste wil om af-
stand te doen van het ontbindend beding;

In werkelijkheid komen de tegenstrijdigheden, de verklaringen en de zogezegde 'onbe-
twistbare bekentenissen en uitdrukkelijke erkenningen' voor in de conclusies die de [eer-
ste drie verweersters] hebben ingediend binnen het kader van de procedure tot herziening 
van het bedrag van de onteigeningsvergoedingen, die onder meer hebben geleid tot het 
vonnis van 19 juni 1987 en kunnen zij dus niet als een ondubbelzinnige en zekere aanwij-
zing worden beschouwd van het voornemen [van die verweersters] om afstand te doen 

X, 1874, nrs 341 e.v.; De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, X, 1974, nr 1126; over het 
misbruik  van een doelgebonden recht,  cass.,  28 april  1972,  AC.,  1972,  815;  24 sept.  2001,  AR 
S.00.0158.F, nr 490
3 Zie (2)
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van het ontbindend beding in de overeenkomst van 22 februari 1980;
In de vorige procedures die geen verband hielden met dit geschil maar strekten tot de 

vaststelling en de herziening van de onteigeningsvergoedingen, stonden de [eerste drie 
verweersters] die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Extension getreden waren, 
tegenover de Belgische Staat en aan de zijde van de [eisers], teneinde het bedrag van de 
onteigeningsvergoedingen in hoofdsom en interesten te doen vaststellen. Binnen dat strikt 
beperkte kader waaruit zij de kwestie van artikel 12 van de thans litigieuze overeenkomst 
vrijwillig hadden uitgesloten, konden zij alleen tegenover de Belgische Staat alle houdin-
gen aannemen en alle middelen opwerpen die zij nuttig achtten voor hun belang in die za-
ken, zonder dat diezelfde houdingen en middelen - in de onderhavige zaak die een heel 
ander voorwerp heeft - tegen hen konden worden aangevoerd door diezelfde partijen aan 
wier kant zij stonden en die niet hun tegenstrevers waren in de vorige procedures; 

Tijdens die vorige procedures - en tot het arrest van het hof [van beroep] van 28 juni 
1995 dat uitspraak heeft gedaan over de definitieve onteigeningsvergoeding en dat P.G. de 
toestemming heeft gegeven om twee vijfden van het bedrag van de vergoeding op te ne-
men in hoofdsom en interesten -, hebben de [eisers] trouwens nooit kritiek geuit op de 
aanwezigheid van de [eerste drie verweersters] aan hun zijde en hebben zij ermee inge-
stemd dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding; 

De zogezegde afstand van het ontbindend beding door de [eerste drie verweersters] kan 
dus niet worden afgeleid uit de inhoud van de procesakten die [zij] hebben neergelegd 
binnen het kader van de geschillen die een andere oorzaak en een ander voorwerp hadden 
dan dit (onder meer de conclusies die zij op 13 december 1984 hebben neergelegd in de 
zaak die geleid heeft tot het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi van 
19 juni 1987 waarbij uitspraak gedaan wordt over de vorderingen tot herziening van de 
onteigeningsvergoedingen);

Die oplossing is gerechtvaardigd, te meer daar de [eerste drie verweersters] - samen 
met E. S., weduwe van A.G. - zich in de uittreksels uit hun conclusies, die door de [eisers] 
worden aangehaald en onderzocht, voornamelijk kantten tegen de vordering van andere 
partijen bij die vroegere procedures die ertoe strekten de overlegging van de overeen-
komst van 22 februari 1980 te doen bevelen;

Overigens moet worden vastgesteld dat de [eerste drie verweersters] in de procedures 
tot vaststelling van de onteigeningsvergoeding gebleven zijn, dat zij aldus aantoonden dat 
zij huns inziens nog recht hadden op een gedeelte van de onteigeningsvergoeding en dat 
zij geen afstand hadden gedaan van het ontbindend beding in artikel 12 van de overeen-
komst van 22 februari 1980;

De houding van de [eerste drie verweersters] in de procedure is derhalve allesbehalve 
ondubbelzinnig, zodat de door hen gedane afstand van het ontbindend beding niet uit die 
houding valt af te leiden, daar deze vatbaar is voor een andere interpretatie [...];

Om dezelfde redenen kunnen die houdingen en schriftelijke conclusies evenmin wor-
den beschouwd als een bekentenis van het feit dat de ontbindende voorwaarde van artikel 
12 van de overeenkomst van 22 februari 1980 niet in vervulling is gegaan;

Overigens is de tekst van de conclusies die de [eerste drie verweersters] genomen heb-
ben binnen het kader van de procedures tot vaststelling van de onteigeningsvergoedingen 
en waarin die [verweersters] aangaven dat A.G. 'houder is van alle rechten die zij op de 
nalatenschap van zijn ouders bezaten door overdracht en wederoverdracht', een tekst die 
betrekking heeft op een rechtsvraag waarover geen bekentenis kan worden afgelegd".

Grieven
Eerste onderdeel
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Hoewel de bekentenis een uitdrukkelijke verklaring veronderstelt van de partij tegen 
wie zij wordt aangevoerd, kan zij worden afgeleid uit de handelwijze van een partij.

De bekentenis kan slaan op een juridisch feit, zoals de erkenning van een contract.
In de in deze zaak genomen appelconclusie en aanvullende appelconclusie betoogden 

de eisers dat het bewijs dat de overeenkomst van 22 februari 1980 nog altijd van kracht 
was na 1 juli 1984 en bijgevolg dat de overeenkomst niet was ontbonden, kon worden af-
geleid uit de handelwijze van de eerste drie verweersters die steeds hadden volgehouden 
dat die overeenkomst nog van kracht was na de datum waarop het ontbindend beding uit-
werking moest krijgen.

Zij leidden het bestaan van een bekentenis over het voortbestaan van de overeenkomst 
en, bijgevolg, over de niet-ontbinding ervan af uit de handelwijze van de eerste drie ver-
weersters. De erkenning van het voortbestaan van de overeenkomst vormt een juridisch 
feit.

Het hof van beroep kon derhalve het bestaan van een bekentenis, die af te leiden viel uit 
de houding van de eerste drie verweersters en uit de schriftelijke conclusies die zij hadden 
genomen binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedin-
gen en waarin die verweersters onder meer aangaven dat"A.G. houder is van alle rechten 
die zij op de nalatenschap van zijn ouders bezaten door erfrechtelijke en litigieuze uit-
koop, eventueel door overdracht en wederoverdracht", niet afwijzen op grond dat die ver-
klaring betrekking heeft op een rechtskwestie waarover geen bekentenis kan worden afge-
legd.

Aldus schendt het hof van beroep artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek en verant-
woordt het zijn beslissing niet naar recht. 

Tweede onderdeel
Op dezelfde gronden als die van de beslissing waarbij de door de eerste drie verweer-

sters gedane afstand van het recht om zich op de ontbinding te beroepen niet bewezen ver-
klaard wordt, weigert het hof van beroep het bestaan van een bekentenis in aanmerking te 
nemen volgens welke de overeenkomst nog altijd van kracht was. Het hof was van oor-
deel dat het geen rekening kon houden "met de tegenstrijdigheden, verklaringen en zoge-
zegde 'onbetwistbare bekentenissen en uitdrukkelijke erkenningen'" in de conclusies die 
[deze] verweersters in eerste aanleg hadden neergelegd binnen het kader van het tegen de 
Belgische  Staat  gevoerde  geding  tot  herziening  van  de  onteigeningsvergoedingen  en 
waarin zij stelden dat zij de kwestie van artikel 12 van de litigieuze overeenkomst vrijwil-
lig hadden geweerd uit het kader van die procedure en dat de eisers "[ermee zouden heb-
ben] ingestemd dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding alleen".

In hun aanvullende en samenvattende appelconclusies in deze zaak hadden de eerste 
drie verweersters aangenomen dat zij in de conclusies die zij na 1 juli 1984 hadden neer-
gelegd binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen 
die had geleid tot het vonnis van 19 juni 1987, bij hun standpunt waren gebleven dat zij 
optraden als schuldeisers van de nalatenschap van A.G. en niet als rechthebbenden op de 
onteigeningsvergoedingen. Daarna verklaarden zij :

"Dat immers, toen de ontbindende voorwaarde vervuld was, de conclusieneemsters oor-
spronkelijk van plan waren om van de gelegenheid dat over de herziening zou worden ge-
pleit gebruik te maken om terug te komen op hun standpunt door zich te beroepen op de 
ontbinding van de dadingovereenkomst en het geschilpunt betreffende de erfrechtelijke en 
litigieuze uitkoop binnen het kader van dit geding te doen beslechten;

Dat de raadslieden van P. G. en de erfgenamen van A. G. nochtans uitdrukkelijk aan de 
raadsman van de concluanten hebben gevraagd om het standpunt dat zij hadden ingeno-



1624 HOF VAN CASSATIE 7.9.06 - Nr. 395 

men in eerste aanleg, niet te wijzigen, teneinde de debatten over de onteigeningsvergoe-
ding, die al lang genoeg duurden en op zich al ingewikkeld waren, niet nog ingewikkelder 
te maken;

Dat alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ontbinding van de 
overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillende uitkopen niet 
ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee verband houdende 
vorderingen tot herziening;

Dat zij aldus hun inspanningen wilden bundelen teneinde van de Belgische Staat de 
hoogst mogelijke vergoedingen te krijgen en dat werd overeengekomen dat de kwestie 
van de verdeling van die vergoedingen achteraf besproken zou worden tijdens de procedu-
res betreffende de erfrechtelijke en litigieuze uitkopen".

Onder de titel van dezelfde conclusies "4. Het ontbreken van een bekentenis of erken-
ning", voegden zij daaraan toe

"Dat de concluanten weliswaar nog altijd, om de hierboven uiteengezette opportuni-
teitsredenen, betoogden dat zij in het onteigeningsgeschil optraden in hun hoedanigheid 
van schuldeisers van A. G. die door erfrechtelijke en litigieuze uitkoop, eventueel door 
overdracht en wederoverdracht, opnieuw in het bezit waren gekomen van al hun vroegere 
rechten op de nalatenschap van zijn ouders; 

[...] Dat nochtans de kwestie van de ontbinding van de overeenkomst van 22 februari 
1980, alsook die betreffende de aard van het mechanisme krachtens hetwelk de voormelde 
wederoverdrachten hebben plaatsgevonden, rechtskwesties zijn waarover derhalve geen 
bekentenis kan worden afgelegd;

Dat de verklaringen van de concluanten ten hoogste kunnen worden geacht bekentenis-
sen te zijn van het bestaan van de overeenkomst van 22 februari 1980 en van de daaruit 
voortvloeiende wederoverdrachten, wat nog geen oordeel inhoudt over de kwestie van de 
ontbinding van de overeenkomst achteraf;

Dat die kwestie trouwens niet mocht worden aangesneden bij de behandeling van het 
geschil over de onteigening, aangezien zij nauw verbonden is met het geschil over de erf-
rechtelijke en litigieuze uitkoop waarvan de eerste rechter toen reeds kennis genomen had, 
wat trouwens door de erfgenamen G. is aangevoerd in de door hen in hoger beroep tegen 
het vonnis van 19 juni 1987 neergelegde conclusie". 

De eerste drie verweersters leidden daaruit af dat dus geen enkel argument kon worden 
geput uit hun houding in het geschil over de onteigening.

Die verklaringen waren niet meer dan beweringen, die op geen andere gegevens of enig 
vermoeden gebaseerd waren.

Zij werden trouwens uitdrukkelijk door de eisers betwist.
De gewone verklaringen die de eerste drie verweersters in hun eigen zaak hadden afge-

legd volgens welke "alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ont-
binding van de overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillen-
de uitkopen niet ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee 
verband  houdende  vorderingen  tot  herziening  en"die  door  de  eisers  werden  ontkend, 
maakten het niet mogelijk om het feit dat "de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst 
vrijwillig [zou zijn] uitgesloten"en "dat de eisers ermee zouden hebben ingestemd dat het 
gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het bedrag van 
de onteigeningsvergoeding" als vaststaand en gekend aan te nemen.

Uit die verklaringen kon geen gevolgtrekking worden gemaakt met de graad van zeker-
heid die wordt vereist door de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en zij 
konden niet het wettelijk bewijs van die feiten opleveren.
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Door niettemin uit die verklaringen het bewijs van die feiten af te leiden en door bijge-
volg het bestaan van de bekentenis dat de overeenkomst na 1 juli 1984 nog altijd van 
kracht was te verwerpen, welke bekentenis was afgeleid uit de houding van de eerste drie 
verweersters  tijdens de  procedure  tot  herziening  van de  onteigeningsvergoedingen,  en 
meer bepaald uit "de tegenspraken, verklaringen en zogezegde onbetwistbare bekentenis-
sen in de conclusies die de [eerste drie verweersters] hadden neergelegd binnen het kader 
van de procedure tot herziening van het bedrag van de onteigeningsvergoedingen"grondt 
het hof van beroep zijn beslissing op een feit dat noch vaststond noch gekend was en 
waaruit geen gevolgtrekking kon worden gemaakt met de graad van zekerheid die door de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek wordt geëist.

Aldus miskent het hof van beroep het wettelijk begrip vermoeden, schendt het derhalve 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en verantwoordt het zijn beslissing 
niet naar recht.

Doordat het arrest nergens in de motivering preciseert op welk bewijselement het de 
beslissing baseert dat de partijen de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrijwillig 
uit het geding tot herziening van de onteigeningsvergoedingen hadden geweerd en dat de 
eisers ermee hadden ingestemd dat het debat strikt zou worden beperkt tot alleen de kwes-
tie van het bedrag van de onteigeningsvergoeding, kan het Hof minstens de wettigheid 
van de beslissing van dat arrest betreffende de toepasselijke regels inzake bewijs niet na-
gaan, is het arrest bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1315 
tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek, en met name van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsook van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en is het niet 
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel 
In hun aanvullende en samenvattende appelconclusies hadden de eerste drie verweer-

sters vooreerst aangenomen dat zij in de conclusies die zij na 1 juli 1984 hadden neerge-
legd binnen het kader van de herzieningsprocedure die had geleid tot het vonnis van 19 
juni 1987, bij hun standpunt waren gebleven "dat zij optraden als schuldeisers van de na-
latenschap van A.G. en niet als rechthebbenden op de onteigeningsvergoedingen, hoewel 
de dading ontbonden was". Daarna hebben zij verklaard :

"Dat immers, toen de ontbindende voorwaarde vervuld was, de concluanten oorspron-
kelijk van plan waren om van de gelegenheid dat over de herziening zou worden gepleit 
gebruik te maken om terug te komen op hun standpunt door zich te beroepen op de ont-
binding van de dadingovereenkomst en het geschilpunt betreffende de erfrechtelijke en li-
tigieuze uitkoop binnen het kader van dit geding te doen beslechten;

Dat de raadslieden van P. G. en de erfgenamen van A. G. nochtans uitdrukkelijk aan de 
raadsman van de concluanten hebben gevraagd om de houding die zij hadden aangeno-
men in eerste aanleg, niet te wijzigen, teneinde de debatten over de onteigeningsvergoe-
ding, die al lang genoeg duurden en op zich al ingewikkeld waren, niet nog ingewikkelder 
te maken;

Dat alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ontbinding van de 
overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillende uitkopen niet 
ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee verband houdende 
vorderingen tot herziening;

Dat zij aldus hun inspanningen wilden bundelen teneinde van de Belgische Staat de 
hoogst mogelijke vergoedingen te krijgen en dat werd overeengekomen dat de kwestie 
van de verdeling van die vergoedingen achteraf besproken zou worden tijdens de procedu-
res betreffende de erfrechtelijke en litigieuze uitkopen".

De eisers betoogden in de door hen in deze zaak genomen aanvullende appelconclusie 
waarnaar het hof van beroep nooit verwezen heeft, 
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"12. Dat, zoals hierboven aangegeven, de [eerste drie verweersters] in hun appelconclu-
sie trouwens hebben betoogd dat zij op uitdrukkelijke vraag van de overige erfgenamen 
ermee hebben ingestemd 'niet terug te komen op hun standpunt', en de ontbinding van de 
overeenkomst niet te aanvaarden, teneinde 'het geschil in hoger beroep over de onteige-
ning niet nog ingewikkelder te maken'; 

Dat dit argument niets verandert aan het feit dat de [eerste drie verweersters] vroeger 
wel degelijk hebben erkend en bekend dat de overeenkomst niet ontbonden was, en dat 
zulks met name blijkt uit de door hen op 13 december 1984 neergelegde conclusies;

Dat bovendien wat [die verweersters] hier verklaren niet overeenstemt met wat werke-
lijk in het dossier staat; 

Dat er nooit een 'uitdrukkelijke vraag' is geweest vanwege de procesvoerende partijen 
G. in de door de [eerste drie verweersters] aangegeven zin; dat [zij] trouwens het bewijs 
van een dergelijke vraag niet leveren en dat ook moeilijk kunnen doen aangezien zij niet 
bestaat;

Dat op het ogenblik dat het geschil over de onteigening in hoger beroep moest worden 
behandeld voor het hof [van beroep], de [eisers] en de overige erfgenamen G. in hun con-
clusies gewoon hebben betoogd dat het hof van beroep bij de uitspraak over het geschil 
over de onteigening, om procedureredenen niet bevoegd was uitspraak te doen over de 
uitkopen, wat de [eerste drie verweersters] achteraf in hun conclusie hebben toegegeven, 
zodat over die aangelegenheden achteraf en afzonderlijk uitspraak moest worden gedaan 
door de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi waarbij reeds de vroegere zaken van 
1973 en 1974 aanhangig waren (wat dat betreft, zie ook hierna nr. 13, nauwkeurig onder-
zoek van de chronologische volgorde van de door de [eerste drie verweersters] ingenomen 
standpunten );

Dat, nogmaals, zulks niets verandert aan het standpunt dat de [eerste drie verweersters] 
reeds lang voor die periode hadden ingenomen en waaruit blijkt dat zij zich na 30 juni 
1984 niet hebben beroepen op de zogezegde ontbinding van de overeenkomst van weder-
overdracht en zich hebben gedragen als gewone houders van eventuele vorderingsrechten 
op de nalatenschap van A.G. aan wie trouwens al zijn erfrechten door [die verweersters] 
opnieuw werden overgedragen door erfrechtelijke en litigieuze uitkoop; 

13. Dat, zoals reeds in de vorige conclusie van de [eisers] staat aangegeven, de [eerste 
drie verweersters binnen het kader van het geschil over de onteigening, in hoger beroep, 
hun argumenten en vorderingen niet wijzigden voor het arrest van het hof [van beroep] 
van 17 januari 1990.,

Dat die vaststelling andermaal ontegensprekelijk voortvloeit uit  de korte 'pro forma' 
conclusies van vier bladzijden die [genoemde verweersters] voor dat arrest indienden en 
waarin zij uitdrukkelijk verwezen naar de conclusies van de [eisers] (die conclusies wer-
den blijkbaar ingediend op een terechtzitting van 11 januari 1989 vooraleer de latere con-
clusies, naar het schijnt, werden ingediend op een zitting van 25 oktober 1989: cf. arrest 
van het Hof van Beroep te Bergen van 17 januari 1990, p. 12 in fine) en waarin bijgevolg 
de rechten van A.G. na de niet ontbonden wederoverdracht nogmaals werden erkend; 

Dus veranderden de [eerste drie verweersters] ditmaal pas achteraf, voor het arrest van 
het hof [van beroep] van 25 juni 1995, echt van houding in strijd met hun vroegere beken-
tenissen en erkenningen, en begonnen zij in hun betoog de rechten van A.G. op uitkoop te 
betwisten en de overeenkomst van wederoverdracht als ontbonden te beschouwen;

Dat, samengevat en meer bepaald, de houding van de [eerste drie verweersters] vanuit 
chronologisch oogpunt blijkbaar de volgende is geweest :

1) Zij hebben, enerzijds, voor 1984 en, anderzijds, na 30 juni 1984 in de door hen op 13 
december 1984 - in ieder geval na 30 juni 1984 - neergelegde conclusies en in de andere 
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voormelde geschriften erkend dat de overeenkomst niet ontbonden was;
2) Zij hebben dat standpunt gehandhaafd in conclusies die zij vóór het arrest van 17 ja-

nuari 1990 hadden neergelegd;
3) Blijkbaar hebben zij de rechten van A.G. op uitkoop voor het eerst betwist in de door 

hen op 25 oktober 1989 neergelegde conclusies, in weerwil van de overeenkomst en hun 
vroegere erkenningen, en hebben zij bovendien gevraagd dat het hof van beroep de kwes-
tie van de uitkopen samen met het geschil over de onteigening zou behandelen;

4) De [eisers] en andere gedingvoerende partijen G. hebben toen, vooraleer het tweede 
arrest van het hof van beroep werd gewezen op 28 juni 1995, aangevoerd dat het geschil 
over de uitkopen niet binnen het kader van de bij dat hof aanhangige onteigeningsproce-
dure kon worden behandeld en dit om evidente procedureredenen (onmogelijkheid voor 
de [eerste drie verweersters] om voor de eerste maal in hoger beroep gedwongen tussen te 
komen, en de onbevoegdheid van het hof van beroep om de geschillen over de uitkopen te 
behandelen, daar de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank te Charleroi reeds binnen 
het kader van de zaken nrs. AR. 73/12233, 73/12350 en 74/12581 kennis genomen had 
van het geschil over de uitkopen, etc.); 

5) De [eerste drie verweersters] hebben achteraf op dat punt toegegeven en aanvaard 
dat het geschil over het recht van uitkoop afzonderlijk zou worden behandeld voor de bur-
gerlijke rechtbank te Charleroi en niet voor het hof [van beroep] binnen het kader van het 
geschil over de onteigening; dit is ongetwijfeld de 'verandering van houding' waarop [zij] 
zinspelen en die binnen haar context moet worden teruggeplaatst; die verandering was 
geenszins het gevolg van enige 'uitdrukkelijke vraag' vanwege de [eisers] maar van het 
feit dat [zij] een toegeving hebben gedaan over een evident procedurepunt, die uiteraard 
niets afdoet aan hun aanvankelijke erkenningen en bekentenissen;

Dat, nogmaals, wat telt immers hun oorspronkelijke houding is, namelijk het feit dat zij 
hebben toegegeven dat de overeenkomst niet ontbonden was en dat zij de uitkoop en de 
uitvoering ervan na 30 juni 1984 hebben aanvaard, zoals de eerste rechter terecht beslist 
heeft;

14. Dat al evenmin pertinent is het argument volgens hetwelk 'er moet worden vastge-
steld dat, indien [de eerste drie verweersters] van oordeel waren geweest dat zij geen en-
kel recht meer hadden op de onteigeningsvergoeding, zij in de onteigeningsprocedure af-
stand zouden hebben gedaan van hun rechtsvordering, wat niet het geval is geweest' en 
'dat zij daarentegen alles in het werk hebben gesteld om een maximale onteigeningsver-
goeding te krijgen';

Dat de houding van de [eerste drie verweersters] toen volkomen begrijpelijk was : de 
reden waarom zij het geschil over de onteigening hebben gevolgd door de door de [eisers] 
voor het arrest van 17 januari 1990 neergelegde conclusies uitdrukkelijk over te nemen, 
lag precies in hun eventuele vorderingsrechten op de nalatenschap van A.G., zulks op 
grond van de overeenkomst van wederoverdracht;

Dat, wat dat betreft, louter en alleen toepassing diende te worden gemaakt van artikel 7 
van de overeenkomst van wederoverdracht en uitkoop dat luidt als volgt :

''De procedures tot toekenning van onteigeningsvergoedingen zullen worden gevoerd 
op het verzoek van en met het oog op de bescherming van de belangen van de tweede on-
dergetekenden  (namelijk  de  [eerste  drie  verweersters]  en  de  stafhouder  Van  Pé  (hun 
raadsman in die tijd) zal optreden aan de zijde van de raadsman van A.G., namelijk Mr. 
Pierre Cambier, van de balie van Charleroi. De proceskosten, en met name het honorari-
um van de deskundige Raucroy, zullen bij helften worden verdeeld tussen het syndicaat, 
enerzijds, en A.G., anderzijds. Het honorarium van Mr. Pierre Cambier blijft ten laste van 
A.G. en dat van de stafhouder van Pé blijft ten laste van het syndicaat';
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Dat dit de gebeurtenissen zijn die zich hebben voorgedaan vanaf de ondertekening van 
de overeenkomst tot het eerste arrest van het hof van beroep van 17 januari 1990;

Dat andermaal moet worden vastgesteld dat de [eerste drie verweersters] wel degelijk 
de normale uitvoering van de overeenkomst, en met name van artikel 7, op het oog had-
den, en dit tot het begin van de jaren 1990, wat eens te meer op ondubbelzinnige wijze de 
zogezegde ontbinding van de overeenkomst, die ten laatste op 30 juni 1984 had moeten 
ingaan - quod non - uitsloot; 

15. Dat het duidelijk is dat het hof [van beroep] enkel en op grond van een onderzoek 
van de feiten rekening dient te houden met de erkenning alsook met de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke bekentenissen van de [eerste drie verweersters] waarin zij  de volle 
geldigheid en de volle uitwerking van de binnen het kader van de erfrechtelijke en litigi-
euze uitkoop ten voordele van A.G. gedane wederoverdrachten hebben aanvaaard tot be-
loop van al zijn rechten, en zulks zonder enige ontbinding van de overeenkomst van we-
deroverdracht; 

Dat het hof eigenlijk zelfs geen rekening dient te houden met de door de [eerste drie 
verweersters] verrichte daden van afstand, aangezien het tweede lid van artikel 12 van de 
overeenkomst moest worden uitgelegd in de hierboven aangegeven zin, en het toe te pas-
sen basisbeginsel vervat was in het eerste lid van dat artikel;

Dat evenwel een gedachtegang in termen van afstand dezelfde gevolgen heeft voor de 
[eerste drie verweersters]; dat er immers op grond van hun bovenaangehaalde verklarin-
gen, en zelfs al zouden het eerste en het tweede lid van artikel 12 moeten worden uitge-
legd zoals zij dat doen (in de zin namelijk dat de volledige verdeling van het bedrag van 
30.000.000 frank zou moeten geschieden voor 30 juni 1984 - quod non), zou kunnen wor-
den aangenomen dat [zij] op ondubbelzinnige wijze het recht hebben verzaakt om zich op 
een dergelijke ontbinding te beroepen, zonder dat een andere uitleg van hun houding en 
verklaringen dienaangaande mogelijk zou zijn;

16. Dat het hele betoog van de [eerste drie verweersters] dienaangaande nog op grond 
van een bijkomend argument ter zijde kan worden geschoven;

Dat [zij], zoals hierna zal blijken, een uitstekende reden hadden om zich niet te beroe-
pen op de zogezegde ontbinding van de overeenkomst : ter uitvoering daarvan hadden zij 
immers alle bedragen ontvangen die dankzij A.G. bij de Deposito- en Consignatiekas wa-
ren vrijgekomen en die hun toen, binnen het kader van de overeenkomst, meer bepaald 
van artikel 3, moesten worden uitbetaald".

De eisers betwistten aldus het verweermiddel waarin de eerste drie verweersters aan-
voerden dat geen enkel argument kon worden afgeleid uit hun houding ten tijde van de 
procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen, aangezien de partijen akkoord 
waren gegaan om de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst van 22 februari 1980 
niet ter sprake te brengen in het debat en dat de eisers ermee hadden ingestemd dat het de-
bat toen strikt beperkt zou blijven tot de kwestie van het bedrag van de onteigeningsver-
goeding.

De eisers maakten immers melding van de conclusies (die welke op 25 oktober 1989 
binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen in ho-
ger beroep waren neergelegd) en waarin de eerste drie verweersters voor de eerste maal 
hun aanvaarding van de geldigheid van de uitkoop van A.G. ter discussie stelden, en zij 
legden uit dat die eis om procedureredenen niet had kunnen worden toegewezen in hoger 
beroep, daar een eis tot vrijwillige tussenkomst in hoger beroep niet kan worden omgezet 
in een eis tot gedwongen tussenkomst.

Zij betoogden ook dat de wijziging van hun houding in hoger beroep niets afdeed aan 
de strekking van de conclusies die zij in eerste aanleg binnen het kader van de procedure 
tot herziening van de onteigeningsvergoedingen hadden neergelegd en waarin zij zich ble-
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ven beroepen op de inhoud van de overeenkomst van 22 februari 1980, ofschoon de over-
eenkomst, volgens de interpretatie van de eerste drie verweersters, op grond van artikel 12 
ontbonden was.

Zij toonden ten slotte aan dat de houding van de eerste drie verweersters die de over-
eenkomst verder hadden uitgevoerd na de datum waarop die overeenkomst volgens hen 
geacht werd ontbonden te zijn, niet alleen bevestigd werd door de na die datum in eerste 
aanleg neergelegde conclusies, maar ook door de conclusies, die na het arrest van het hof 
van beroep van 17 januari 1990 in hoger beroep waren neergelegd.

Zij beklemtoonden aldus dat het gedrag van de eerste drie verweersters wel degelijk de 
bekentenis impliceerde dat zij de overeenkomst van 22 februari 1980 nog in stand wilden 
houden, aangezien [die] verweersters, in de na 1 juli 1984 in eerste aanleg neergelegde 
conclusies en in die welke voor het arrest van het hof van beroep van 17 januari 1990 wa-
ren neergelegd, zich verder hadden beroepen op [die] overeenkomst.

Door zich ertoe te beperken de verklaring van de eerste drie verweersters over te nemen 
volgens welke de partijen de kwestie van artikel 12 vrijwillig hadden geweerd uit de pro-
cedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen en te stellen dat de eisers ermee 
hadden ingestemd dat het debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding, of door dit motu proprio te bevestigen tenein-
de het bestaan van de bekentenis dat de overeenkomst van 22 februari 1980 nog altijd van 
kracht was te verwerpen, antwoordt het hof van beroep niet op het omstandig verweer van 
de eisers, in zoverre zij aan de hand van stukken aantoonden,

- dat de houding van de eerste drie verweersters waaruit bleek dat zij de overeenkomst 
van 22 februari 1980 nog altijd als geldig beschouwden na 30 juni 1984, dag waarop zij 
volgens hen geacht werd ontbonden te zijn, niet alleen af te leiden viel uit de conclusies 
die genoemde verweersters na die datum in eerste aanleg genomen hadden binnen het ka-
der van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen, maar ook op te ma-
ken viel uit de conclusies die in dezelfde procedure in hoger beroep werden ingediend op 
een zitting van 11 januari 1989 voor het arrest van het hof van beroep van 17 januari 
1990;

- dat de eerste drie verweersters pas in hoger beroep een houding hadden aangenomen 
die een bekentenis inhield dat zij de overeenkomst van 22 februari1980 ter discussie wil-
den stellen door aan te voeren dat die overeenkomst ontbonden was, zodat tot dat tijdstip 
geen enkel akkoord om de ontbinding van [die] overeenkomst buiten de debatten te hou-
den had kunnen bestaan en dat bijgevolg de vorige conclusies van december 1984 die de 
verklaringen bevatten volgens welke die overeenkomst nog altijd van kracht was na de 
datum waarop de vervulling van de ontbindende voorwaarde in het vooruitzicht was ge-
steld, konden en moesten in aanmerking genomen worden als bekentenis van het feit dat 
die overeenkomst nog altijd van kracht was; 

- dat de partijen helemaal geen akkoord hadden gesloten om die kwestie niet ter sprake 
te brengen tijdens de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep tegen de Staat maar 
dat de nieuwe vordering die op die grondslag was ingesteld in hoger beroep niet ontvan-
kelijk was omdat zij erop neerkwam dat een eis tot vrijwillige, niet gedwongen tussen-
komst werd omgezet in een eis tot gedwongen tussenkomst, die niet ontvankelijk is in ho-
ger beroep.

Aldus schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet en is het niet regelmatig met re-
denen omkleed.

Vierde onderdeel
De rechter mag in burgerlijke zaken geen geschil opwerpen dat niet in strijd is met de 

openbare orde en waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie wordt uitgesloten.
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Teneinde de conclusies die de eerste drie verweersters in eerste aanleg hadden inge-
diend binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen 
uit te sluiten als een middel ter interpretatie van de overeenkomst van 22 februari 1980 én 
als een vaststaand en ondubbelzinnig gegeven waaruit het voornemen van die verweer-
sters blijkt om afstand te doen van het recht om zich op de ontbinding van die overeen-
komst te beroepen of nog als het bewijs van de bekentenis van die verweersters dat de 
overeenkomst na 1 juli 1980 nog altijd van kracht was, verklaart het hof van beroep dat de 
kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrijwillig was uitgesloten uit de vorige proce-
dures die met het geschil geen verband hielden en dat de eisers ermee hebben ingestemd 
dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het be-
drag van de onteigeningsvergoeding. 

In de aanvullende en samenvattende conclusies die de eerste drie verweersters in deze 
zaak in hoger beroep hadden genomen, betoogden zij nochtans niet dat de partijen reeds 
in eerste aanleg overeengekomen waren om de kwestie van de ontbinding van de overeen-
komst van 22 februari 1980 alsook die betreffende de verschillende daden van uitkoop 
niet aan te roeren, doch enkel dat hun in hoger beroep gevraagd was de houding die zij 
hadden aangenomen in eerste aanleg, niet te wijzigen.

Door te verklaren dat de partijen de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrij-
willig hadden geweerd uit de vroegere procedures tot vaststelling en herziening van de 
onteigeningsvergoedingen en dat de eisers ermee hadden ingestemd dat het gerechtelijk 
debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het bedrag van de onteige-
ningsvergoeding, ofschoon uit de aanvullende en samenvattende conclusies die de eerste 
drie verweersters in deze zaak in hoger beroep hadden genomen blijkt dat zij enkel be-
toogden dat hun gevraagd was hun houding van in eerste aanleg niet te wijzigen in hoger 
beroep, wat impliceerde dat er geen akkoord bestond om de kwestie van de ontbinding 
van de overeenkomst te weren uit de debatten in eerste aanleg, miskent het hof van beroep 
de bewijskracht van die conclusies van de eerste drie verweersters, schendt het de artike-
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt het zijn beslissing niet 
naar recht en omkleedt het deze evenmin regelmatig met redenen (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Het  werpt  bovendien  een  geschil  op  dat  de  partijen  in  hun  conclusie  uitsloten  en 
schendt aldus artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbe-
ginsel is neergelegd.

Vijfde onderdeel
Ofschoon het bestaan van de feiten die de rechter als feitelijke vermoedens in aanmer-

king neemt, door hem op onaantastbare wijze wordt vastgesteld en ofschoon de gevolgen 
die hij daaruit trekt door de wet aan het beleid en de wijsheid van de rechter zijn overgela-
ten, toch gaat het Hof na of hij het juridisch begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend 
en of hij met name uit de aldus vastgestelde feiten geen conclusies heeft getrokken die 
geen verband houden met die feiten of die op basis daarvan niet kunnen worden verant-
woord.

Het hof van beroep heeft het niet-bestaan van een bekentenis volgens welke de over-
eenkomst nog altijd van kracht was niet kunnen afleiden

- noch uit het feit dat de tegen de eerste drie verweersters aangevoerde verklaringen zijn 
afgelegd bij de behandeling van een geschil dat een andere oorzaak en een ander voor-
werp heeft en dat uitsluitend tegen de Belgische staat is ingesteld;

- noch uit het feit dat de eisers nooit kritiek hebben geuit op het feit dat de eerste drie 
verweersters tijdens de onteigeningsprocedure aan hun zijde stonden;

- noch uit het feit dat die verweersters in de betrokken procedures gebleven zijn;
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- noch uit het feit dat de conclusies van voormelde verweersters, die door de eisers wor-
den aangehaald en ontleed, voornamelijk gericht waren tegen de vordering die uitging van 
andere partijen bij die vroegere procedures die ertoe strekten de overlegging van de over-
eenkomst van 22 februari 1980 te doen bevelen.

Het eerste feit sloot niet noodzakelijk uit dat de eerste drie verweersters binnen het ka-
der van dat geschil een houding hebben aangenomen die een afstand impliceerde van hun 
recht om zich op de ontbinding te beroepen.

Het tweede en het derde feit vloeiden hieruit voort dat de eerste drie verweersters de 
hoedanigheid van schuldeisers bezaten, wat zij uitdrukkelijk hebben aangevoerd in de bin-
nen het kader  van dit  geschil  neergelegde conclusies,  zodat het ontbreken van bewijs 
(lees: van een bekentenis) niet met zekerheid uit die feiten kan worden afgeleid.

Uit het laatste feit valt al evenmin met zekerheid op te maken dat het bewijs van een 
houding die als een bekentenis kan worden bestempeld ontbreekt.

Door het bewijs van het gebrek aan een bekentenis op die feiten te gronden, miskent het 
hof van beroep het begrip feitelijk vermoeden en schendt het de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek.

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikelen 841, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn recht, 

welk beginsel onder meer is vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en in artikel 1134, derde lid, van dat wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbon-

den is, dat geen erfrechtelijke of litigieuze uitkoop op rechtsgeldige wijze is uitgeoefend 
door de erfgenamen G., en het verklaart alle vorderingen van de eisers niet gegrond op de 
volgende gronden :

"V. De rechten van erfuitkoop
1. Wat betreft de subjectieve rechten in het algemeen
Ondanks het toenemende staatsinterventionisme en het dirigistisch karakter van de eco-

nomie in de moderne, juridisch georganiseerde samenlevingen blijft het subjectief recht 
de hoeksteen van de sociale relaties tussen de mensen;

Ongetwijfeld zijn dus de subjectieve rechten - die de wetgever aan de personen toekent 
als even zovele prerogatieven die nuttig zijn voor de ontplooiing van hun activiteiten op 
alle domeinen van het leven - de uiting van de vrijheid die door de politieke overheid aan 
die personen wordt toegekend;

Teneinde evenwel de noodzakelijke samenhang te vrijwaren tussen de bijzondere re-
gels, enerzijds, en de hogere doeleinden van de maatschappelijke orde, anderzijds, mag de 
inhoud van het subjectief recht niet losgekoppeld worden van zijn moreel en sociaal doel, 
dat de grenzen ervan vaststelt, zodat 'un exercice du droit qui serait étranger à son but ou 
contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (zie G. Michélides-Noua-
ros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 tot 235, 
en inzonderheid pp. 232 en volgende);

De rechter die kan vaststellen dat de houder van een subjectief recht die zijn recht uit-
oefent op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, kan hem de uitoefening van 
het geclaimde recht ontzeggen, zonder dat het opzet om te schaden of zelfs roekeloosheid 
of lichtzinnigheid dient te worden bewezen ten laste van degene die van dat recht mis-
bruik maakt (zie P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude 
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à la loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 tot 322, inzonderheid p. 314, en de noten 42 en 43);
2. Het recht van erfuitkoop
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder, die, ook al is hij bloedver-

want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald; 

Die bepaling staat erfuitkoop enkel toe in de gevallen waarin een mede-erfgenaam on-
der bezwarende titel aan een niet-erfgerechtigde zijn recht op de nalatenschap, dat wat 
zeggen zijn rechten op de gehele nalatenschap of op een gedeelte ervan, heeft overgedra-
gen (Cass., 22 januari 1971, A.C., 1970-1971, 501), enerzijds, en uitsluitend op voorwaar-
de dat die uitkoop betrekking heeft op het geheel van de vooraf overgedragen rechten (zie 
De Page, IX, nr. 1129), anderzijds;

Erfuitkoop is een eenzijdig recht van ieder van de erfgenamen (de uitkoper) die in de 
rechten van de overnemer (de uitgekochte) kan treden door hem de prijs van de over-
dracht te betalen;

Het instituut van de erfuitkoop werd door de wetgever voorgesteld als 'het middel' om 
'buitenstaanders' uit de nalatenschap te weren omdat zij door hun uitsluitend speculatieve 
bedoelingen 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te 
verstoren' (cf. het verslag van Chabot aan de Rechtbank, aangehaald door Laurent, Princi-
pes de droit civil, X, nr. 341 en noot 3).

Het strekt hoofdzakelijk ertoe 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les af-
faires et les secrets de famille, grâce à l'acquisition de droits successifs [...], et à faciliter le 
partage' (De Page, op. cit. nr. 1127), alsook 'à assurer la conservation des biens dans la fa-
mille' (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, nr. 93);

Zowel uit de bewoordingen van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek als uit de wil 
van de wetgever - blijkt dus duidelijk dat de uitoefening van het recht van erfuitkoop door 
één of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet strekt tot bescherming van een 
'egoïstisch' belang van die mede-erfgenamen, maar tot bescherming van het belang van de 
familie en haar geheimen, zodat het recht van uitkoop een subjectief recht is waarvan het 
onbetwistbare morele doel hoofdzakelijk erin bestaat de goederen binnen de familie te 
houden en de speculatie, inherent aan de overdrachten van erfrechten, te bestrijden (cf. De 
Page, op. cit., nr. 1129);

Bijgevolg verbiedt de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek (het is van be-
lang hier erop te wijzen dat het door de Franse wetgever werd opgeheven in 1976) dat het 
daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk of spe-
culatief oogmerk;

Bovendien is de uitkoop zodanig in strijd met het beginsel van de vrijheid van handel 
en het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, welke beginselen thans de 
rechtszekerheid in de sociale betrekkingen waarborgen, dat het doel van dat recht op een 
beperkende wijze moet worden uitgelegd en dat de redenen waarom de uitkoper het uitoe-
fent niet aan zijn oordeel alleen mogen worden overgelaten, maar - integendeel - door de 
rechter moeten worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kunnen nagaan of 
door een persoon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn erfgerechtigde 
is,  verder tot de verdeling toe te laten, tweedracht en moeilijkheden binnen de familie 
kunnen ontstaan; 

3.De uitkoop door A.G.
Te dezen moet worden vastgesteld dat A.G. nooit heeft verklaard dat hij, door de over-

nemer te weren teneinde de verdeling te vergemakkelijken, handelde in het belang van 
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zijn familie;
Daarentegen blijkt uit het geheel van de geschriften die door A.G. of in zijn naam in 

eerste aanleg zijn opgemaakt binnen het kader van de door hem gevoerde strafprocedures, 
dat A.G. en zijn erfgenamen zeker niet handelen uit morele overwegingen, maar alleen tot 
doel hebben de door de Belgische Staat aan de vennootschap Charleroi-Extension betaal-
de onteigeningsvergoedingen in handen te krijgen;

A.G. heeft trouwens enkele maanden na de aanvang van de onteigeningsprocedures, 
toen hij nog maar pas de overeenkomst van 25 januari 1973 had ondertekend, de wil te 
kennen gegeven om het recht van erfuitkoop uit te oefenen, zonder dat moeilijkheden bij 
de verdeling waren aangevoerd; 

Diezelfde reden blijkt tevens duidelijk uit de beweegreden waarom de overeenkomst 
van 22 februari 1980 werd gesloten; die reden wordt duidelijk aangegeven in artikel één 
van die overeenkomst;

Het is trouwens veelbetekenend daarenboven vast te stellen dat het enige niet vervang-
bare goed uit de nalatenschap van H.G. - dat tot op heden noch verdeeld noch onteigend is 
- het onroerend goed is dat gelegen is in de rue du Bocage te Montignies, waaromtrent 
geen enkel conflict gerezen is, waarvoor noch A.G. noch trouwens iemand van de erfge-
namen van H.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verdeling vor-
deren;

Tevens moet worden vastgesteld dat A.G. in de door hem in november 1973 bij de eer-
ste rechter aanhangig gemaakte zaak A.R. 12.233 verklaarde dat hij het recht van erfuit-
koop 'subsidiair' uitoefende, wat wel degelijk aantoont dat de uitkoop niet zijn voornaams-
te beweegreden was;

In strijd met wat de erfgenamen van A.G. aanvoeren had de vennootschap Charleroi-
Extension reeds op 26 juni 1970 de drievijfde in volle eigendom van de rechten op de on-
roerende goederen, gelegen op de nrs. 2, 7 en 9, avenue Gillieaux te Charleroi, verkocht 
aan de Belgische Staat en bestond het project van de ring rond Charleroi reeds;

De gerechtelijke onteigeningsprocedures gingen van start in 1973, zodat er in septem-
ber 1973, toen A.G. verklaarde zijn rechten van uitkoop uit te oefenen, ongetwijfeld spra-
ke was van 'erfrechten in de vorm van geld' en A.G. reeds handelde met het hoofdzakelijk 
speculatieve oogmerk om de onteigeningsvergoedingen voor de tot de nalatenschap van 
H.G. behorende onroerende goederen in handen te krijgen;

De erfgenamen van A.G. beperken zich trouwens tot de verklaring dat de vereffening 
van de nalatenschap van H.G. 'hoogst problematisch was om verschillende redenen waar-
van de belangrijkste te wijten waren aan de [overnemende] vennootschappen', zonder die 
redenen te preciseren en vooral zonder te preciseren welke familiale belangen door de 
aanwezigheid van die vennootschappen bij de verdeling van de onteigeningsvergoedingen 
op het spel stonden;

Uit al die gegevens tezamen volgt dat A.G. het recht van uitkoop heeft uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat hij, 
door de uitoefening ervan, misbruik van recht gepleegd heeft, zonder dat het opzet om te 
schaden of zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te zijnen laste dient te worden bewezen;

De straf voor dat misbruik bestaat erin het door A.G. en diens erfgenamen geclaimde 
recht van uitkoop elke uitwerking te ontzeggen".

Grieven
Het algemeen beginsel betreffende het misbruik van recht verbiedt het rechtssubject 

misbruik te maken van een subjectief recht.
Van rechtsmisbruik en van een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
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Burgerlijk Wetboek is sprake wanneer het recht wordt uitgeoefend op een wijze die ken-
nelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een normaal voorzichtig 
of bedachtzaam persoon te buiten gaat.

Teneinde rechtsmisbruik in aanmerking te kunnen nemen, dient de feitenrechter dus ten 
laste van het betrokken rechtssubject vast te stellen dat hij gehandeld heeft op een wijze 
die de normale grenzen van de uitoefening van dat recht te buiten gaat, dus dat het recht is 
uitgeoefend :

1. met als enig oogmerk anderen schade te berokkenen;
2. mits het betrokken rechtssubject tussen verschillende wijzen van uitoefening van zijn 

recht die heeft gekozen welke de meeste schade berokkent aan anderen, zonder dat die 
keuze verantwoord is door een belang van dat rechtssubject zelf;

3. zonder belang of wettige reden voor degene die het uitoefent;
4. teneinde daaruit een voordeel te halen dat niet evenredig is met de aan het slachtoffer 

van het rechtsmisbruik toegebrachte schade, of
5. door het recht uit te oefenen op een wijze die met de functie of het doel ervan onver-

enigbaar is, wanneer het betrokken recht kan worden beschouwd als een doelgebonden 
recht.

Ook al kan de houder van een recht worden geacht misbruik te maken van zijn recht 
wanneer hij een doelgebonden recht uitoefent op een met het doel ervan onverenigbare 
wijze, dan nog moet het recht waarvan hij misbruik gemaakt heeft een doelgebonden recht 
zijn.

Er is enkel sprake van een doelgebonden recht, indien de wetgever dat doel klaar en 
duidelijk heeft omschreven en het aan dat recht heeft verbonden.

Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "ieder die, ook al is hij bloedver-
want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald".

Dat artikel erkent het bestaan van een subjectief recht - het recht om de uitkoop uit te 
oefenen - zonder een functie of doel aan dat recht toe te kennen.

Het betreft hier een mogelijkheid - cf. het gebruik van het werkwoord "kan" - die open-
staat voor alle mede-erfgenamen of voor ieder van hen, wanneer een mede-erfgenaam aan 
een derde die geen erfgerechtigde van de overledene is, erfrechten heeft overgedragen.

Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek preciseert niet dat het recht van uitkoop moet 
worden uitgeoefend in het belang van de familie en haar geheimen teneinde de verdeling 
te vergemakkelijken door de overnemer uit de verdeling te weren of dat het door de hou-
der ervan niet mag worden uitgeoefend met een geldelijk of speculatief doel.

De tekst van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek vereist geen enkel doel en geen 
enkele functie voor het daarin geregelde recht van uitkoop.

Een specifieke functie of een specifiek doel voor het recht op uitkoop blijkt al evenmin 
uit de parlementaire voorbereiding van het Burgerlijk Wetboek waarin over artikel 841 
het volgende staat :

"Les étrangers qui achètent des droits successifs apportent presque toujours la dissensi-
on dans les familles et le trouble dans les partages. Le projet de loi donne le moyen de les 
écarter. L'article [841] dispose que toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas 
son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être 
écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix 
de la cession. Cette disposition infiniment sage est conforme aux lois per diversas et ab 
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Anastasio, qui avaient été généralement admises dans notre jurisprudence. Il est de l'inté-
rêt des familles qu'on n'admette point à pénétrer dans leurs secrets, et qu'on n'associe point 
à leurs affaires, des étrangers que la cupidité ou l'envie de nuire ont pu seuls déterminer à 
devenir cessionnaires et que les lois romaines dépeignaient si énergiquement par ces mots 
: alienis fortunis inhiantes " (verslag van Chabot de l'Allier, Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil, door P.A. Fenet, Parijs, 1827, 12, inzonderheid p. 211).

Weliswaar volgt aldus uit de parlementaire voorbereiding van artikel 841 dat de ratio 
legis van die bepaling erin bestaat te voorzien in de mogelijkheid om door de uitoefening 
van het recht van uitkoop buitenstaanders die zich met speculatieve doeleinden rechten op 
een nalatenschap hebben doen overdragen, uit de verdeling te weren.

Die bestaansreden impliceert evenwel geenszins dat het recht van erfuitkoop uitsluitend 
in het belang van de familie mag worden uitgeoefend teneinde buitenstaanders te weren 
die eventueel enkel uit hebzucht of met het oogmerk om te schaden rechten hebben willen 
overnemen.

Niets sluit uit dat het recht van uitkoop wordt uitgeoefend in het uitsluitend belang van 
de erfgenaam die het uitoefent.

Bijgevolg is het noch op grond van de tekst van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek 
noch op grond van de parlementaire voorbereiding van dat artikel mogelijk aan dat recht 
een specifiek doel toe te kennen en, zoals het bestreden arrest, te beslissen dat "de uitoefe-
ning van het recht op uitkoop door een of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet 
strekt tot bescherming van een 'egoïstisch'belang van die mede-erfgenamen, maar wel tot 
bescherming van het belang van de familie en haar geheimen, zodat het recht van erfuit-
koop een subjectief recht is waarvan het onmiskenbare morele doel hoofdzakelijk erin be-
staat de goederen binnen de familie te houden en de speculatie, inherent aan de overdrach-
ten van subjectieve rechten, te bestrijden" en dat "bijgevolg de geest van artikel 841 van 
het Burgerlijk Wetboek (het is van belang hier erop te wijzen dat het door de Franse wet-
gever werd opgeheven in 1976) verbiedt dat het daarin vastgelegde recht door de erfgena-
men uitgeoefend wordt met een geldelijk of speculatief doel".

Het recht op uitkoop is dus een subjectief recht dat, net als ieder subjectief recht, kan 
worden uitgeoefend in het persoonlijk belang van degene die het uitoefent, onder meer 
voor egoïstische doeleinden, en geen recht dat noodzakelijk en uitsluitend "in het belang 
van de familie" moet worden uitgeoefend teneinde de speculatie, inherent aan de over-
drachten van erfrechten, te bestrijden.

Door te beslissen dat van het recht op uitkoop als bedoeld in artikel 841 van het Burger-
lijk Wetboek misbruik is gemaakt op grond dat het hier een doelgebonden recht betreft dat 
"verbiedt dat het daarin vastgelegde recht door de erfgenamen uitgeoefend wordt met een 
geldelijk of speculatief doel", geeft het arrest aan die bepaling een beperkende betekenis 
die zij niet heeft.

Het arrest heeft dus niet zonder artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, het 
door de erfgenamen G., uitgeoefende recht van uitkoop, en meer bepaald het door A.G., 
uitgeoefende recht van uitkoop, met toepassing van dat artikel, elke uitwerking kunnen 
ontzeggen op grond dat rechtsmisbruik zou zijn gepleegd omdat genoemd recht zou zijn 
uitgeoefend op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, aangezien het bij dat ar-
tikel geregelde recht geenszins een doelgebonden recht is. 

Het arrest schendt artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek, daar het de draagwijdte er-
van beperkt door er een doel aan toe te kennen dat niet is omschreven door de wetgever, 
en daar het genoemd recht op grond van een dergelijk doel, dat in werkelijkheid niet be-
staat, op onwettige wijze omschrijft als een doelgebonden recht.

Door bijgevolg te beslissen dat het recht op uitkoop een doelgebonden recht is waarvan 
misbruik kan worden gemaakt wanneer het wordt uitgeoefend op een met dat doel onvere-
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nigbare wijze, verantwoordt het arrest de vaststelling dat misbruik van recht is gepleegd, 
niet naar recht.

Het schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, in zover-
re rechtsmisbruik een geval van aquiliaanse fout is, het miskent het algemeen rechtsbegin-
sel dat het rechtssubject verbiedt misbruik te maken van zijn recht, welk beginsel onder 
meer, inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, is vastgelegd in de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en het schendt tevens artikel 1134, derde lid, van dat 
wetboek waarin eveneens het algemeen beginsel betreffende het misbruik van recht is 
vastgelegd.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
...
Tot  staving  van  het  cassatieberoep  dat  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 

C.04.0033.F is ingeschreven, voeren de eisers een middel aan dat in de volgende bewoor-
dingen is gesteld:

Geschonden wettelijke bepalingen 
de artikelen 841, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet;
algemeen rechtsbeginsel betreffende het misbruik van recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat P.G. (in wiens rechten de eisers getreden zijn) en M.G. (de eerste 

eiseres) "hun recht op erfuitkoop hebben uitgeoefend op een wijze die in strijd is met het 
doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat zij, door de uitoefening ervan, mis-
bruik van recht hebben gepleegd, zonder dat kwade trouw, het opzet om te schaden of 
zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te hunnen laste dienen te worden bewezen" en "zegt 
bijgevolg voor recht dat de naamloze vennootschap Fimopar tot beloop van drievijfde ei-
genares is van het niet onteigende perceel, kadastraal bekend avenue Gillieaux, sectie A, 
nr. 1024 V8; het arrest zegt dat het aandeel van A.G. in de roerende nalatenschap van zijn 
ouders toekomt aan de naamloze vennootschap Immobilière Générale Sociale, in vereffe-
ning, en aan de naamloze vennootschap Construction et Gestion, in vereffening, en mach-
tigt die vennootschappen om alle sommen of waarden die Meester Francis Bringard of ie-
dere andere derde uit dien hoofde onder zich hebben, in ontvangst te nemen; het arrest 
zegt voor recht dat alleen de naamloze vennootschap Fimopar aanspraak kan maken op 
drie vijfden van de in de Deposito- en Consignatiekas gestorte onteigeningsvergoedingen, 
met uitsluiting van de vergoedingen voor de onroerende goederen, gelegen op de nrs. 2, 7 
en 9 van de avenue Gillieaux te Charleroi, die eigendom blijven van de Belgische Staat, 
die de prijs voor die onroerende goederen reeds betaald had naar aanleiding van de over-
dracht in der minne van 26 juni 1970, maar met aftrek van de bedragen die nog door de 
Belgische Staat in consignatie moeten worden gegeven; het verklaart alle vorderingen van 
de [eisers] niet gegrond en wijst ze af".

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die geacht worden hier volledig 
weergegeven te zijn.

Er moet nochtans worden onderstreept
1° dat het arrest vaststelt dat "P.G. (in wiens rechten de eisers getreden zijn) , hande-

lend in eigen naam, en zijn dochter M, [eerste eiseres], handelend in haar hoedanigheid 
van algemeen legataris van M.G., op 28 juni 1989 aan de vereffenaars van de vennoot-
schap Charleroi-Extension en aan de vennootschappen Fimopar, Construction et Gestion 
et Immobilière Générale Sociale hebben betekend dat zij hun recht van uitkoop wensten 
uit te oefenen op de onroerende gedeelten van M.G., J.G. en A.G., [en dat] de overige kin-
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deren van P.G. zich bij die uitkoop hebben aangesloten";
2° dat het arrest, na de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbonden te hebben ver-

klaard "die was gesloten tussen A.G., enerzijds, en een 'syndicaat', bestaande meer be-
paald uit de vennootschappen die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Extension 
[hier vierde, vijfde, en zesde verweerster] waren getreden, anderzijds, beslist dat P. en M. 
G. derden waren bij die overeenkomst en "de inhoud ervan pas kenden in 1989, na het 
overlijden van de weduwe van A.G.".

De redenen die meer bepaald ten grondslag liggen aan het dictum betreffende het door 
de eisers uitgeoefende recht van uitkoop zijn de volgende :

"1. Wat betreft de subjectieve rechten in het algemeen
Ondanks het toenemende staatsinterventionisme en het dirigistisch karakter van de eco-

nomie in de moderne, juridisch georganiseerde samenlevingen blijft het subjectief recht 
de hoeksteen van de sociale relaties tussen de mensen;

Ongetwijfeld zijn dus de subjectieve rechten - die de wetgever aan de individuen toe-
kent als even zovele prerogatieven die nuttig zijn voor de ontplooiing van hun activiteiten 
in alle domeinen van het leven - de uiting van de vrijheid die door de politieke overheid 
aan die individuen wordt toegekend;

Teneinde evenwel de noodzakelijke samenhang te vrijwaren tussen de bijzondere re-
gels, enerzijds, en de hogere doeleinden van de maatschappelijke orde, anderzijds, mag de 
inhoud van het subjectief recht niet losgekoppeld worden van zijn moreel en sociaal doel, 
dat de grenzen ervan vaststelt, zodat 'un exercice du droit qui serait étranger à son but ou 
contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (zie G. Michélides-Noua-
ros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 tot 235, 
en inzonderheid pp. 232 en volgende);

De rechter die kan vaststellen dat de houder van een subjectief recht dat zijn recht uit-
oefent op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, kan hem de uitoefening van 
het geclaimde recht ontzeggen, zonder dat het opzet om te schaden, of zelfs roekeloosheid 
of lichtzinnigheid ten laste van degene die van dat recht misbruik maakt dient te worden 
bewezen (zie P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la 
loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 tot 322, inzonderheid p. 314, en de noten 42 en 43);

2. Het recht van uitkoop
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder, die, ook al is hij bloedver-

want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald; 

Die bepaling staat erfuitkoop enkel toe in de gevallen waarin een mede-erfgenaam on-
der bezwarende titel aan een niet-erfgerechtigde zijn recht op de nalatenschap, dat wil 
zeggen zijn rechten op de gehele nalatenschap of op een gedeelte ervan, heeft overgedra-
gen (Cass., 22 januari 1971, A.C., 1970-1971, 501), enerzijds, en uitsluitend op voorwaar-
de dat die uitkoop betrekking heeft op het geheel van de vooraf overgedragen rechten (zie 
De Page, IX, nr. 1129), anderzijds;

Erfuitkoop is een eenzijdig recht van ieder van de erfgenamen (de uitkoper) die in de 
rechten van de overnemer (de uitgekochte) kan treden door hem de prijs van de over-
dracht te betalen;

Het instituut  van erfuitkoop werd door de wetgever voorgesteld als 'het  middel'  om 
'buitenstaanders' uit de nalatenschap te weren omdat zij door hun uitsluitend speculatieve 
bedoelingen 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te 
verstoren' (cf. het verslag van Chabot aan de Rechtbank, aangehaald door Laurent, Princi-



1638 HOF VAN CASSATIE 7.9.06 - Nr. 395 

pes de droit civil, X, nr. 341 en noot 3).
Het strekt hoofdzakelijk ertoe 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les af-

faires et les secrets de famille, grâce à l'acquisition de droits successifs [...] et à faciliter le 
partage' (De Page, op. cit. nr. 1127), alsook 'à assurer la conservation des biens dans la fa-
mille (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, nr. 93);

Zowel uit de bewoordingen van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek als uit de wil 
van de wetgever blijkt dus duidelijk dat de uitoefening van het recht van erfuitkoop door 
één of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet strekt tot bescherming van een 
'egoïstisch' belang van die mede-erfgenamen, maar tot bescherming van het belang van de 
familie en haar geheimen, zodat het recht van uitkoop een subjectief recht is waarvan het 
onbetwistbare morele doel hoofdzakelijk erin bestaat de goederen binnen de familie te 
houden en de speculatie, inherent aan de overdrachten van subjectieve rechten, te bestrij-
den (cf. De Page, op. cit., nr. 1129);

Bijgevolg verbiedt de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek (het is van be-
lang hier erop te wijzen dat het door de Franse wetgever werd opgeheven in 1976) dat het 
daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk of spe-
culatief doel;

Bovendien is de uitkoop zodanig in strijd met het beginsel van de vrijheid van handel 
en het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, welke beginselen thans de 
rechtszekerheid in de sociale betrekkingen waarborgen, dat het doel van dat recht op een 
beperkende wijze moet worden uitgelegd en dat de redenen waarom het door de uitkoper 
wordt uitgeoefend niet aan zijn oordeel alleen mogen worden overgelaten, maar - integen-
deel - door de rechter moeten worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kun-
nen nagaan of door een persoon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn 
erfopvolger is, verder tot de verdeling toe te laten, tweedracht en moeilijkheden binnen de 
familie kunnen ontstaan [...];

4.De uitkoop door P.G. en M.G.
P.G. en M.G. hebben hun recht van uitkoop uitgeoefend op een wijze die in strijd is met 

het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat zij, door de uitoefening ervan, 
misbruik van recht hebben gepleegd, zonder dat kwade trouw, opzet om te schaden of 
zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te hunnen laste dienen te worden bewezen;

Er moet vooreerst worden opgemerkt dat, blijkens de door [de eerste vier eisers] zelf 
gebruikte bewoordingen, 'het tussen de partijen bestaande geschil voornamelijk tot doel 
heeft uit te maken wie, en tot beloop van welk bedrag, gerechtigd was de in consignatie 
gegeven vergoedingen [...] na de onteigening van de te Charleroi en te Montignies-sur-
Sambre gelegen gronden uit de nalatenschap G. in ontvangst te nemen [en] te bepalen wie 
eigenaar is, en tot beloop van welk gedeelte, van het niet onteigende perceel, kadastraal 
bekend avenue G., sectie A, nr. 1024 V 8, met een oppervlakte van 24 are 98 centiare';

Door het voorwerp van het geschil aldus voor te stellen geven die partijen toe dat er in 
de familie geen tweedracht is ontstaan door de aanwezigheid van derden bij de verdeling; 

Zoals is gezegd is het enige niet vervangbare goed uit de nalatenschap van H.G. - dat 
tot op heden noch verdeeld noch onteigend is - trouwens het onroerend goed, dat gelegen 
is in de rue du Bocage te Montignies, waaromtrent geen enkel conflict gerezen is, waar-
voor noch P.G. noch M.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verde-
ling vorderen;

Tevens moet erop worden gewezen dat het totaal onwaarschijnlijk is dat P.G. en zijn 
dochter M. niet op de hoogte waren van de overdrachten van onverdeelde rechten die had-
den plaatsgevonden van 1962 tot 1968, zodat P.G. en zijn dochter M., indien zij werkelijk 
zelf de vennootschap Charleroi-Extension uit de verdeling hadden willen weren teneinde 
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het overleg te vergemakkelijken, niet tot 28 juni 1989 zouden hebben gewacht om dat 
recht uit te oefenen;

Het is, wat hun intenties betreft, veelbetekenend vast te stellen dat de [eerste vier eisers] 
reeds in eerste aanleg hebben aangevoerd dat de overeenkomst van 22 februari 1980 niet 
het recht van uitkoop van A.G. tot voorwerp had, terwijl P.G. en M.G. door het tegendeel 
aan te voeren, hun aanvankelijke wil te kennen hadden gegeven om de derden uit de ver-
deling te weren;

Nog voor het hof [van beroep] preciseren de erfgenamen van P.G. dat het hoger beroep 
'voornamelijk' gericht is tegen het vonnis van 2 maart 2001 in zoverre het 'beslist dat de 
overeenkomst van 22 februari 1980 de gemeenschappelijke wil van de partijen uitdrukt 
om alle rechten op de onroerende goederen van de nalatenschap van A., M. en J.G. terug 
in handen van A.G. te brengen [...] en dat derhalve na die overeenkomst geen recht van 
uitkoop meer kon worden uitgeoefend op die rechten'; 

Ten slotte blijkt noch uit het vonnis van 30 juni 1965 noch uit de inlichtingen uit de 
akte van verdeling van de roerende nalatenschap van H.G.-H.B. van 22 april 1991 dat de 
vennootschappen die in de rechten van de naamloze vennootschap Charleroi-Extension 
getreden zijn, een houding hebben aangenomen die noodzakelijkerwijze 'H.B. ertoe ver-
oordeelde om in armoede te leven';

Wat dat betreft geven de [eerste vier eisers] niet de redenen aan waarom die vennoot-
schappen in het bijzonder erop moesten toezien dat H.B. niet in armoede zou leven, en zij 
voegen er trouwens terstond aan toe dat die toestand (de armoede van H.B.) werd voorko-
men 'dankzij het ingrijpen van P.G. die de zorg voor zijn moeder op zich nam';

Overigens moet worden vastgesteld dat het recht van uitkoop door P.G. en M.G. pas 
meer dan twintig jaar na het overlijden van H.B. werd uitgeoefend, wat hun 'goede rede-
nen' om de drie vennootschappen, die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Exten-
sion getreden waren, uit de verdeling te weren, ongeloofwaardig maakt".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder die, ook al is hij bloedverwant 

van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn recht 
op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij door 
alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem wordt 
terugbetaald.

Hoewel het behoud van het instituut van het recht van uitkoop in artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek - terwijl de meeste uit het recht van het ancien regime afkomstige 
rechten van uitkoop waren afgeschaft - werd voorgesteld "als 'het middel' om 'buitenstaan-
ders ' uit de nalatenschap te weren omdat zij wegens hun uitsluitend speculatieve oogmer-
ken 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te versto-
ren'", toch heeft het recht van uitkoop, dat niet de openbare orde raakt, ook, ja zelfs voor-
al, tot doel de goederen binnen de familie te houden, of meer bepaald ze in handen te hou-
den van de enige erfgerechtigde(n) die het uitoefent (uitoefenen), met uitsluiting van de 
overige erfgenamen.

Door te bepalen dat alleen de erfgerechtigden - en niet hun schuldeisers - het recht van 
uitkoop kunnen uitoefenen, laat artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek het aan hen over 
te oordelen over het belang dat zij erbij hebben om derden uit de verdeling te weren. De 
gewettigdheid van dat belang op terugkoop vloeit volledig, behoudens fout ten gevolge 
van kwade trouw, opzet om te schaden, roekeloosheid of lichtzinnigheid waardoor dat be-
lang onwettig zou worden, voort uit hun hoedanigheid van erfgenamen.

Aldus is het recht van uitkoop een individueel, moreel recht, in die zin dat het verbon-
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den is met de hoedanigheid van erfgenaam, op zich geen vermogenswaarde bezit en dus 
niet overdraagbaar is, ingevoerd is in het privébelang van ieder van de mede-erfgenamen 
en door hen zonder miskenning van de functie ervan en, derhalve, zonder rechtsmisbruik 
kan worden uitgeoefend, met het geldelijk doel om de goederen die van de nalatenschap 
afhangen en overgedragen zijn aan een niet-erfgerechtigde, ook al is hij een bloedverwant 
van de overledene, terug in bezit te krijgen.

Door te oordelen "dat de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek [...] verbiedt 
dat het daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk 
of speculatief oogmerk" en dat "de redenen waarom de uitkoper het uitoefent niet aan zijn 
oordeel alleen mogen worden overgelaten maar - integendeel - door de rechter moeten 
worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kunnen nagaan of de redenen om 
het recht van uitkoop uit te oefenen wel degelijk gegrond zijn op het feit dat, door een per-
soon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn erfgerechtigde is, verder tot 
de  verdeling  toe  te  laten,  tweedracht  en  moeilijkheden  binnen  de  familie  kunnen 
ontstaan", en door te beslissen dat de eisers "hun recht van uitkoop hebben uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd", en door, 
in substantie, te oordelen dat zij het hadden gedaan met een geldelijk doel en niet met het 
oogmerk om derden die tweedracht binnen de familie veroorzaakten, uit de verdeling te 
weren, derhalve artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Bijgevolg schendt het arrest tevens de artikelen 1382 en 1383 van hetzelfde wetboek 
alsook het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel, aangezien het arrest het 
misbruik van het recht op uitkoop enkel afleidt uit de hierboven bekritiseerde omstandig-
heid dat is het is uitgeoefend met een geldelijk doel en niet om tweedracht binnen de fa-
milie, die een gevolg is van de aanwezigheid van derden bij de verdeling, te verhinderen.

Tweede onderdeel
Ook al zou moeten worden aangenomen, quod non, dat artikel 841 van het Burgerlijk 

Wetboek niet strekt tot bescherming van een "egoïstisch" belang van de mede-erfgena-
men, maar van het belang van de familie, omdat het , zoals het arrest beslist, het "morele 
doel" heeft "de goederen binnen de familie te houden en speculatie, inherent aan de over-
drachten van erfrechten te bestrijden", toch dient die bepaling in de eerste plaats het ver-
mogensbelang van de familie en beperkt zij geenszins het belang dat zij erbij heeft om 
moeilijkheden of tweedracht bij de verdeling te voorkomen; zij onderwerpt derhalve de 
uitoefening van het recht van uitkoop niet aan de noodzakelijke voorwaarde, die objectief 
moet worden bewezen, dat de aanwezigheid van een niet-erfgerechtigde bij de verdeling 
moeilijkheden en tweedracht kan doen ontstaan.

Door te beslissen dat de rechter "op objectieve wijze moet kunnen nagaan of de erfuit-
koop wel degelijk wordt uitgeoefend omdat, door een persoon, zelfs een bloedverwant 
van de overledene, die niet  zijn erfgerechtigde is,  verder tot  de verdeling toe te laten, 
tweedracht en moeilijkheden binnen de familie kunnen ontstaan", en door te beslissen dat 
de eisers misbruik hebben gemaakt van hun recht door het recht van uitkoop uit te oefe-
nen met een geldelijk oogmerk "zonder dat er door de aanwezigheid van derden bij de 
verdeling tweedracht binnen de familie was ontstaan", voegt het arrest aldus aan artikel 
841 van het Burgerlijk Wetboek een voorwaarde toe die het niet bevat. Het schendt der-
halve die bepaling.

Bijgevolg schendt het tevens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
alsook het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel, door het misbruik van het 
recht op uitoefening van de uitkoop af te leiden uit het ontbreken van die voorwaarde, na-
melijk het gevaar voor tweedracht binnen de familie en voor moeilijkheden bij de verde-
ling ten gevolge van de aanwezigheid van een derde, ofschoon die voorwaarde niet voor-
komt in artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek.
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...
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Er bestaat grond tot voeging ervan.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 

C.04.0032.F
...
Derde middel
Tweede, derde, vierde en vijfde onderdeel samen
Na op de door het tweede middel vergeefs bekritiseerde gronden te hebben be-

slist dat "de houding van de [eerste drie verweersters] in de procedure allesbehal-
ve ondubbelzinnig is, zodat de door hen gedane afstand van het ontbindend be-
ding niet uit die houding valt af te leiden, daar ze vatbaar is voor een andere in-
terpretatie", voegt het bestreden arrest eraan toe dat "die houdingen en schriftelij-
ke conclusies om dezelfde redenen evenmin kunnen worden beschouwd als een 
bekentenis van het feit dat [die] ontbindende voorwaarde zich niet heeft voorge-
daan".

Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij en-
kel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.

Bijgevolg kunnen die onderdelen van het middel, daar zij tegen de daarin be-
kritiseerde gronden dezelfde grieven opwerpen als het tweede middel, om dezelf-
de redenen niet worden aangenomen.

Eerste onderdeel
Aangezien de beslissing van het bestreden arrest om de door de eisers aange-

voerde bekentenis van de eerste drie verweersters te verwerpen naar recht verant-
woord is door de overwegingen die vergeefs worden bekritiseerd door de overige 
onderdelen van het middel, is dit onderdeel van het middel gericht tegen een ten 
overvloede gegeven reden van het bestreden arrest, kan het niet leiden tot vernie-
tiging van die beslissing, is het van belang ontbloot en derhalve niet ontvanke-
lijk.

...
Vierde middel
Artikel  841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder die, ook al is hij 

bloedverwant  van  de  overledene,  niet  zijn  erfgerechtigde  is,  en  aan  wie  een 
mede-erfgenaam zijn recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verde-
ling kan worden geweerd, hetzij door alle mede-erfgenamen, hetzij door een en-
kele, mits de prijs van de overdracht hem wordt terugbetaald.

Die bepaling is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen recht, 
daar op grond hiervan de verkrijger het voordeel van een door de wet toegestane 
overeenkomst kan worden ontnomen, teneinde dit toe te kennen aan een persoon 
die geen partij is geweest bij die overeenkomst.

Zij strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de inmenging van 
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden 
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bij de verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevor-
deren.

Het bestreden arrest beslist "dat A.G. nooit heeft gezegd dat hij handelde in het 
belang van zijn familie, teneinde de verdeling te vergemakkelijken door de over-
nemer te weren; [dat] integendeel [...] de reden waarom A.G. en zijn erfgenamen 
het recht van uitkoop uitoefenden zeker niet van morele aard is maar dat zij al-
leen de door de Belgische Staat aan de vennootschap 'Charleroi-Extension' be-
taalde onteigeningsvergoedingen in handen wilden krijgen; [dat] [...] het enige 
niet vervangbare goed uit de nalatenschap van H.G. dat tot op heden noch ver-
deeld noch onteigend is [een] onroerend goed is [waaromtrent] geen enkel con-
flict is gerezen, waarvoor noch A.G. noch trouwens iemand van de erfgenamen 
van H.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verdeling vor-
deren; [...] [dat], toen A.G. verklaarde rechten van uitkoop uit te oefenen, er on-
getwijfeld sprake was van 'erfrechten in de vorm van geld' en hij reeds handelde 
met [zijn] hoofdzakelijk speculatief oogmerk om de onteigeningsvergoedingen 
voor de tot de nalatenschap behorende onroerende goederen in handen te krijgen, 
[en] [dat] de erfgenamen van A.G. [niet preciseren] welke familiale belangen 
door de aanwezigheid [van de eerste drie verweersters] bij de verdeling van de 
onteigeningsvergoedingen op het spel stonden".

Op grond van die feitelijke overwegingen verantwoordt het bestreden arrest 
naar recht zijn beslissing dat "A.G. het recht van uitkoop heeft uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, 
zodat hij, door de uitoefening ervan, misbruik van recht heeft gepleegd, zonder 
dat het opzet om te schaden, of zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te zijnen 
laste  dient  te  worden bewezen" en dat  derhalve de uitkoop "geen uitwerking 
heeft".

Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Het cassatieberoep dat op de algemene rol onder het nummer C.04.0033.F is 

ingeschreven:
Het middel
De eerste twee onderdelen
Overwegende dat in het antwoord op het vierde middel van het onder het num-

mer C.04.0032.F op de algemene rol ingeschreven cassatieberoep is gezegd dat 
de erfuitkoop ertoe strekt de zaken van de familie te beschermen tegen de be-
moeiingen van derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid 
van die derden bij de verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familie-
fortuin te bevorderen.

De gewettigdheid van het belang bij de uitkoop vloeit niet uitsluitend voort uit 
de hoedanigheid van erfgenaam maar uit het voornemen van degene die het uit-
oefent om één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk 
recht, dat afwijkt van het gemeen recht, door artikel 841 van het Burgerlijk Wet-
boek in het leven is geroepen.

Die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het behoud van de goederen binnen 
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de familie.
Beide onderdelen falen naar recht.
...
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.04.0032.F en C.04.0033.F.
Uitspraak doende over de zaak C.04.0032.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Uitspraak doende over de zaak C.04.0033.F:
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het 

arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-

slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 396

1° KAMER - 7 september 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL 
- VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

2º HUISVESTING - VASTGOEDBEHEERDER - TOEWIJZEN VOORLOPIG BEHEER - VOORWAARDEN

1º  Het  middel  dat  aanvoert  dat  een  bepaling  van  de  Waalse  huisvestingscode  is  
geschonden, is ontvankelijk. (Art. 1080, Ger.W.)

2º Het vonnis verantwoordt zijn beslissing dat de vordering van de vastgoedbeheerder tot  
toewijzing van het voorlopig beheer van een woning gegrond is, niet naar recht wanneer 
het niet vaststelt dat er geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren 
van dat goed, zoals door de drager van zakelijke onroerende rechten op dat goed was  
opgeworpen. 

(L. T. GEMEENTE THEUX)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0433.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 juni 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers .
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2 en 83, §2, van de Waalse huisvestingscode.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat de eiser geen wettige verhindering kan aan-

voeren in de zin van artikel 83, §2, van de Waalse huisvestingscode, en verklaart vervol-
gens het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis dat de verweerster had belast met het 
voorlopig beheer van zijn woningen aan de nummers 40 en 42 van het Theux-plein niet 
gegrond.

Die beslissing steunt hierop:
"De eerste rechter heeft terecht de exceptie van 'wettige verhindering' afgewezen, die de 

[eiser] in de zin van artikel 83, §3, derde lid, van de Waalse huisvestingscode, had opge-
worpen;

Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de [eiser] sedert 4 januari 1997 tot het 
opstarten van de procedure tot toewijzing van het voorlopig beheer van die onroerende 
goederen door de [verweerster], geen enkele poging heeft gedaan om ernstig werk te ma-
ken van het beschermen of stutten van die onroerende goederen, terwijl de verzekerings-
maatschappij OMOB sedert het einde van de maand januari 1997, een voorstel had ge-
daan voor een provisionele uitkering en hij bovendien einde april 2003 krachtens het von-
nis van 7 april 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers een provisionele uit-
kering van 75.000 € had ontvangen;

Dat de door de eerste rechter aangewezen deskundige bij het plaatsbezoek op 25 no-
vember 2004, uitdrukkelijk had gesteld dat dit voorschot van 75.000€ volstond om het ge-
bouw te beschermen, vochtvrij te maken en om de plantengroei te verwijderen, ...;

Dat dit soort maatregelen natuurlijk helemaal geen beletsel vormde voor het lopend 
deskundigenonderzoek, zoals dat in het vonnis van 7 april van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers was bevolen;

Dat de [eiser] derhalve geen aanspraak kan maken op enige wettige verhindering die 
het niet uitvoeren zou verantwoorden van die beschermingswerken die noodzakelijk aan 
de restauratie van de woning moeten voorafgaan.

Grieven
Artikel 83, §2, van de Waalse huisvestingscode bepaalt dat na aanmaning van de drager 

van de zakelijke rechten op de onbewoonde woning om zijn goed te bewonen of te verhu-
ren de vrederechter de vastgoedbeheerder belast met het voorlopige beheer van de wo-
ning, "behoudens wettige verhindering". 

De Waalse huisvestingscode omschrijft het begrip wettige verhindering niet.
Wettige verhindering moet beoordeeld worden in het licht van het door de wetgever be-

oogde doel, met name de bewoning van het goed als omschreven in voornoemd artikel 2 
van de Waalse huisvestingscode.

Eerste onderdeel
Eiser verweet het beroepen vonnis dat het enkel rekening had gehouden met zijn zoge-

naamde laksheid bij het aanvatten van de beschermingswerken van zijn gebouwen, terwijl 
de hamvraag was of hij een beletsel kon aanvoeren dat eraan in de weg kan staan dat hij 
zijn goed als woning kan bewonen of doen bewonen. 

Eiser was van oordeel dat hij een financieel en juridisch beletsel kon aanvoeren.
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Als financieel beletsel had eiser aangevoerd:
"Dat (eiser) van de verzekeringsondernemingen na de ontploffing slechts een provisio-

nele vergoeding van 75.000 € voor zijn eigenlijke onroerende schade heeft ontvangen;
[...]
Dat het bedrag van 75.000€ (en zelfs dat van 100.000€) volkomen ontoereikend is voor 

de herstelling van de gebouwen die door de ontploffing op 4 januari 1997 zijn verwoest;
Dat de provisioneel toegekende bedragen ontoereikend zijn blijkt onder meer uit:
- Het verslag van de architect-deskundige die door de eerste rechter werd aangewezen 

en die heeft verklaard dat:
'De provisionele uitkering van 75.000€, gelet op de toestand van het gebouw, niet vol-

staat om daarvan een woning te maken;
Des te meer het geval is daar het Waalse Gewest eist dat het in zijn oorspronkelijke 

staat moet worden gerestaureerd en dat het patrimonium moet worden geëerbiedigd, wat 
bijkomende kosten oplevert';

- Uit de verklaring van de burgermeester van (verweerster) zelf aan de krant "Le Soir" 
op 14 december 2004:

'Beide gebouwen zullen in hun oorspronkelijke staat worden gerestaureerd met het geld 
van de gemeente en van de verzekering - de kosten van de restauratie zouden 300.000 tot 
400.000 € bedragen . Wij weten nog niet of de gebouwen na de restauratie een woonfunc-
tie zullen krijgen, of voor handelsdoeleinden of gemeentediensten zullen worden aange-
wend, maar de eigenaar zal ze pas terug in bezit kunnen nemen nadat de gemeente haar 
kosten heeft terugverdiend (NVDR: door het innen van huur), zegt de burgemeester van 
Theux';

- De brief van 2 oktober 1998 van de architect Groulard waarin sprake is van een bud-
get van ten minste 6.000.000 frank, of 150.000€;

Dat [verweerster] enkel stelt dat het toegekende bedrag volstaat om beschermingswer-
ken uit te voeren; dat zij die bewering evenwel niet staaft, terwijl die door de voormelde 
gegevens wordt tegengesproken;

Dat (verweerster) betoogt dat het voorstel voor een eerste vergoeding ten belope van 
4.310.492 frank van de verzekeringsondernemingen aan (eiser) hem in staat zou hebben 
gesteld herstelwerken uit te voeren;

Dat zij verder zegt dat (eiser) door de verzekeringsondernemingen niet schadeloos is 
gesteld wegens de gerechtelijke procedures die hijzelf in gang heeft gezet; dat zij (eiser) 
dus verwijt dat hij het voorstel van de verzekeringsondernemingen niet heeft aangeno-
men;

Dat (verweerster) evenwel de - meer dan terechte - reden niet vermeldt waarom (eiser) 
dat voorstel niet heeft aangenomen;

Dat het voorstel waarmee men [eiser] wilde laten instemmen, in strijd met hetgeen (ver-
weerster) beweert, immers geen 'eerste' vergoeding was, maar een voorstel om de vergoe-
ding bij overeenkomst definitief vast te leggen;

Dat dit voorstel bovendien in strijd was met de verbintenis die Ethias op 10 januari 
1997 (stuk nr.1) was aangegaan, om:

'de prijs van de wederopbouw, inclusief de voorwaarden van de Gebouwen en Monu-
mentencommissie en van het Bestuur van Stedenbouw, volledig terug te betalen, zonder 
enige vermindering wegens de vervallen staat of om enige andere reden, van elk onroe-
rend goed dat niet zou zijn vergoed op grond van de brandverzekering tegen de voormelde 
wederopbouwwaarde, met aftrek van de eventuele tussenkomsten op grond van wettelijke 
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of verordenende tussenkomsten of als voorschot op die tussenkomsten';
En zulks precies in zoverre het geen rekening hield met de vervallen staat van de ge-

bouwen en met de vrijstelling;
(...) dat overigens de verliesstaat die Axa en Ethias aan (eiser) hebben voorgelegd dui-

delijk ondergewaardeerd was, zoals dat aan (eiser) werd bevestigd door de architect Grou-
lard, die toen door (eiser) was geraadpleegd:

'Ik moet u wijzen op het lage bedrag in het budget dat voor de werken is bestemd.
Die  gebouwen  hebben  een  ontegensprekelijke  architectonische  waarde  en  vereisen, 

voor de gevels, een restauratie van het type 'beschermd erfgoed en historische gebouwen'; 
hetzelfde geldt voor bepaalde binnenruimten, zoals de trap of het plafond met steekgewel-
ven.

Ik meen derhalve dat het budget met tenminste  50 pct.  (dus meer dan zes  miljoen 
[frank]) moet worden verhoogd, zoniet kan ik mijn werk niet voltooien en zal ik derhalve 
de opdracht die u mij wil toevertrouwen moeten weigeren. Ik vrees bovendien dat het bo-
venvermelde bedrag in werkelijkheid nog niet zal volstaan'.

(...) dat (eiser) dus terecht het voorstel van minnelijke regeling van de verzekeringson-
dernemingen heeft afgewezen; dat hem niet kan worden verweten dat hij van oordeel was 
dat dit voorstel zijn schade niet helemaal dekte;

Dat het feit dat de door 5de kamer (van de rechtbank) aangewezen deskundige een ver-
liesstaat heeft opgesteld vergelijkbaar met die uit 1997, niets eraan afdoet dat (eiser) op 
dat ogenblik helemaal niet verplicht was die staat te aanvaarden, aangezien daarin met 
name rekening werd gehouden met een waardevermindering wegens bouwvalligheid, in 
tegenstelling tot hetgeen met Ethias was overeengekomen;

Dat het, voor het overige, de 5de kamer (van de rechtbank) toekomt te oordelen over 
het in aanmerking nemen van de bouwvalligheid in het kader van de procedure die (eiser) 
tegen Ethias, Axa en ALG heeft ingesteld;

(...)
Dat (verweerster) thans beweert dat (eiser) de gebouwen gedurende jaren zou hebben 

laten verkommeren en daaraan toevoegt dat 'de herstellingskosten van de gebouwen, uit-
sluitend door de eigen houding van heer Lambin zo hoog oplopen';

Dat dit betoog uit de lucht is gegrepen en door geen enkel bewijs wordt gestaafd; dat de 
eerste rechter het heeft verworpen en heeft vastgesteld dat de plaatsen duidelijk in dezelf-
de staat waren als onmiddellijk na de ontploffing (eerste appelconclusie van (verweerster), 
p. 4);

Dat het trouwens tegenstrijdig is te beweren dat de ontploffing op 4 januari 1997 'het 
centrum van Theux heeft verwoest' maar dat de omvang van de herstellingskosten van de 
gebouwen uitsluitend aan de houding van (eiser) is te wijten;

(...) dat (eiser) op verschillende wijzen zijn gebouwen heeft beschermd na de ontplof-
fing;

Dat, zelfs als de deskundige Bockourt in zijn verslag schrijft dat 'de aangebrachte be-
veiligingen niet bestemd waren om 8 jaar stand te houden', zij de bezorgdheid aantonen 
van (eiser) en zijn gebouwen zo snel mogelijk te beschermen; dat hij bovendien niet kon 
vermoeden dat de verzekeringsondernemingen zo laat zouden optreden en dat de voorlo-
pige beveiligingsmaatregelen, acht jaar later nog steeds aanwezig zouden zijn , en dan niet 
meer bleken te voldoen;

Dat hij tevens verschillende aannemers heeft aangesproken voor het herstellen van zijn 
gebouwen;

Dat hij in vergevorderde onderhandelingen was met de naamloze vennootschap Immo-
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vest;  dat  er verschillende vergaderingen zijn  gehouden tussen (eiser)  en die  algemene 
bouwonderneming, die hem trouwens een kostenraming heeft bezorgd;

(...)
Dat er voor het overige een aantal redenen zijn waarom (eiser) uiteindelijk na de ont-

ploffing op 4 januari 1997 geen ingrijpende werken in zijn gebouwen heeft uitgevoerd.
Dat, enerzijds, er zeer lange onderhandelingen zijn gevoerd tussen (eiser) en de verze-

keringsondernemingen Ethias en Axa (tussen 1998 en 2001); dat (eiser) wegens het fiasco 
van die besprekingen, op 28 december 2001 verplicht werd ALG, Ethias en Axa te dag-
vaarden 'om een billijke schadeloosstelling te verkrijgen" (dat, voor zoveel als nodig, het 
feit dat geen verjaring is aangevoerd erop wijst dat er wel degelijk onderhandelingen zijn 
gevoerd);

Dat, anderzijds, de burgemeester van (verweerster) in zijn brief van 9 februari 2000, 
(eiser) heeft verwittigd dat hij voor de litigieuze gebouwen de opening van een dossier 
van onteigening ten algemene nutte had gevraagd; dat (verweerster) evenzo verschillende 
voorstellen voor de aankoop van de litigieuze gebouwen heeft gedaan;

Dat het in die context heel begrijpelijk is dat (eiser) niet het risico heeft gelopen werken 
uit te voeren die volledig verlieslatend zouden zijn en zulks des te meer daar hij, het weze 
nogmaals gezegd, niet voldoende geld had om ze te voleindigen;

dat het, in het kader van artikel 83 van de Waalse huisvestingscode hoe dan ook zonder 
belang is te onderzoeken of de eigenaar de beschermingswerken kon uitvoeren wanneer is 
aangetoond dat hij financieel onmogelijk het goed kan doen herinrichten om er een wo-
ning van te maken;"

Het bestreden vonnis antwoordt niet op het voormeld omstandig betoog van eiser dat 
zijn  wettige  verhindering,  overeenkomstig  het  door  de  Waalse  wetgever  nagestreefde 
doel, diende te worden beoordeeld in het licht van de mogelijkheid om zelf het goed te be-
wonen of als woning te verhuren en niet in het licht van de mogelijkheid om gewone be-
schermingswerken uit te voeren, aangezien de door hem ontvangen provisionele vergoe-
ding en het voorstel van de verzekeringsondernemingen om de vergoeding bij overeen-
komst vast te leggen niet volstonden om zijn goed tot een woning om te vormen.

Het beantwoordt hoe dan ook de argumentatie niet bij eiser aanvoerde dat hem geen 
laksheid kon worden verweten.

Het bestreden vonnis is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van arti-
kel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis, dat, om te oordelen of de eiser kon aanvoeren dat hij wettig ver-

hinderd was om zijn goed te bewonen of te verhuren, enkel rekening houdt met het ver-
zuim van de eiser om de werken uit te voeren die nodig zijn om het onroerende goed te 
beschermen en te stutten, zonder acht te slaan op de aangevoerde financiële onmogelijk-
heid om zijn goed tot woning te verbouwen, is niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 2 en 83, §2, van de Waalse huisvestingscode).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Over de door de verweerster tegen dit onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel is vaag:
Artikel 1 van het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse 

huisvestingscode bepaalt dat "de Waalse Huisvestingscode uit de onderstaande 
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bepalingen bestaat".
Het middel dat aanvoert dat een bepaling van de Waalse huisvestingscode is 

geschonden, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over dat onderdeel van het middel
Als de woning na afloop van de termijn van zes maanden, na de aanmaning 

aan de titularis van zakelijke onroerende rechten zijn goed te bewonen of te ver-
huren, nog steeds onbewoond is, wendt de vastgoedbeheerder zich, ingevolge ar-
tikel 83, §1 en 2, van de Waalse Huisvestingscode, tot de vrederechter om het 
voorlopige beheer van de woning toegewezen te krijgen en belast deze de vast-
goedbeheerder met het voorlopige beheer van de woning, behoudens wettige ver-
hindering.

De vrederechter beoordeelt of de drager van de zakelijke rechten een wettige 
reden aanvoert die het niet bewonen of niet verhuren rechtvaardigt.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiser, sedert de gasexplosie op 4 ja-
nuari 1997, die zijn onroerende goederen had beschadigd, geen enkele ernstige 
poging had gedaan om ze te beschermen of te stutten, terwijl hij daartoe een pro-
visionele uitkering van 75.000€ had ontvangen, die volstond om "de gebouwen 
te beschermen, vochtvrij te maken en om de plantengroei te verwijderen, ...", be-
slist dat de eiser geen wettig beletsel kan aanvoeren dat hem heeft verhinderd de 
beschermingswerken uit te voeren die aan de restauratie van de woning vooraf-
gaan.

Die overwegingen van het bestreden vonnis, waaruit blijkt dat er geen wettig 
beletsel bestond voor het uitvoeren van de beschermingswerken, maar niet dat er 
geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren van eisers goede-
ren, vormen geen wettige verantwoording van zijn beslissing om de vordering 
van de verweerster tot toewijzing van het voorlopig beheer van die goederen ge-
grond te verklaren.

Dat dit onderdeel van het middel gegrond is.
De vernietiging van die beslissing strekt zich uit tot de beslissing waarbij het 

bestreden vonnis uitspraak doet over de nieuwe vorderingen van de eiser, we-
gens het verband dat de feitenrechter tussen die beslissingen heeft gelegd.

Over de andere grieven,
Het eerste onderdeel van het middel, dat tot geen ruimere vernietiging kan lei-

den, hoeft niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering tot schadevergoeding wegens roekeloos en tergend geding.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigd vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 

zitting houdend in hoger beroep.
7 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-

slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Draps

Nr. 397

1° KAMER - 8 september 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN, DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET MEDEWERKING, 
MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - BOEDELSCHULD - BEGRIP

1º  Onder  handelingen  door  de  schuldenaar  tijdens  de  akkoordprocedure  verricht  met  
medewerking,  machtiging  of  bijstand van de commissaris  inzake opschorting moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte  
handelingen. (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

2º  Alleen  de  schulden  die  ontstaan  uit  handelingen  door  de  schuldenaar  tijdens  de  
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris  
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling en zijn  
aangegaan voor de homologatie van het  akkoord gelden als boedelschulden van het 
latere faillissement.  (Art.  44, tweede lid,  Wet 17 juli  1997 betreffende het gerechtelijk 
akkoord)

(BELGISCHE STAAT T. F. PAUWELS, in hoedanigheid  van curator van het faillissement van de n.v. DIGITAL CONNECT 
INTERNATIONAL)

ARREST

(A.R. C.05.0284.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord (hierna 

W.G.A.);
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- de artikelen 270, 422 en 423, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 (hierna W.I.B. 1992), en de artikelen 90 en 92 tot en met 95 van het 
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 (hierna KB/WIB 1992), al deze fiscale wetsbepalingen in de tekst 
zoals van kracht voor het jaar 2002.

Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het hoger beroep (van de eiser) ontvankelijk, maar ongegrond ... 

(en) bevestigt het bestreden vonnis".
De bevestigde beslissing luidt: "De ontvanger van de directe belastingen te Antwerpen 

12 wordt opgenomen in het bevoorrecht passief van het faillissement van de NV Digital 
Connect International voor een bedrag van 19.828,60 euro. De rechtbank veroordeelt de 
curator van het faillissement van de NV Digital Connect International om als schuld van 
de massa de som van 6.402,90 euro aan de ontvanger van de directe belastingen te Ant-
werpen 12 te betalen, meer de wettelijke interesten vanaf 1 februari 2003", en laat elke 
partij haar eigen kosten dragen.

De beslissing van de rechtbank is gemotiveerd als volgt: "Enkel in de fase van de voor-
lopige opschorting komt de commissaris tussen om zijn medewerking of machtiging te 
verlenen. In de periode van de definitieve opschorting oefent hij enkel toezicht en controle 
uit. De tekst van artikel 44, lid 2, kan dan enkel slaan op de periode van de voorlopige op-
schorting.

Er moet logischerwijze aangenomen worden dat de tewerkstelling in de periode van de 
voorlopige opschorting minstens impliciet werd goedgekeurd door de commissaris. Hij 
kan daar niet onwetend van zijn geweest.

De curator wijst er terecht op dat de bedrijfsvoorheffing in oktober slechts gedeeltelijk, 
namelijk tot 4 oktober, als een boedelschuld kan worden beschouwd. De ontvanger heeft 
dit middel niet beantwoord, zodat de rechtbank dan maar zelf het bedrag pro rata bere-
kent.

Als schuld van de massa wordt weerhouden: (18,81 + 4.445,26 + 1.667,43 + 271,40) 
6.402,90 euro.

De ontvanger wordt opgenomen in het bevoorrecht passief voor (10.470,27 - 6.402,90) 
4.067,37 euro meer de hoger onder het punt II.1 vermelde sommen van 15.049,11 en 
712,18 euro of totaal voor 19.828,66 euro".

In het arrest wordt daaraan de volgende motivering toegevoegd:
"- Artikel 44, 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord weerhoudt als boedelschulden 

van het faillissement alleen de schulden, eigen aan handelingen die de schuldenaar tijdens 
de akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inza-
ke opschorting heeft verricht. Dit artikel doet afbreuk aan het algemeen beginsel van de 
gelijkheid onder de schuldeisers en moet dan ook strikt geïnterpreteerd worden.

- De artikelen 13 tot 30 van de wet op het gerechtelijk akkoord die ressorteren onder Ti-
tel III 'Het gerechtelijk akkoord', Hoofdstuk II 'Akkoordprocedure', Afdeling 3: 'Voorlopi-
ge opschorting van betaling en observatieperiode' beheersen de procedure gedurende de 
voorlopige opschorting.

De artikelen 31 tot 40 die ressorteren onder Titel III 'Het gerechtelijk akkoord', Hoofd-
stuk II 'Akkoordprocedure', 'Afdeling 4: Definitieve opschorting van betaling' beheersen 
de procedure gedurende de definitieve opschorting van betaling.

Gedurende de definiteve opschorting van betaling moest Digital Connect International 
NV geen machtiging meer bekomen van de commissaris inzake opschorting voor het stel-
len van bestuursdaden en was de commissaris inzake opschorting geen bijstand meer ver-
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schuldigd zoals voorzien in artikel 19 van de wet op het gerechtelijk akkoord; bij toepas-
sing van artikel 36 oefende de commissaris inzake opschorting alleen nog toezicht en con-
trole uit over de uitvoering van het plan en de akkoordprocedure.

- De schulden die uit een tewerkstelling na de definitieve opschorting volgen, heeft Di-
gital Connect International NV dan ook niet langer met machtiging en bijstand van de 
commissaris inzake opschorting gesteld, zodat de bedrijfsvoorheffing op de lonen, die Di-
gital Connect International NV gedurende de haar toegekende definitieve opschorting van 
betaling aan het personeel heeft uitbetaald, geen boedelschuld van het faillissement is".

Grieven
De bedrijfsvoorheffing ontstaat als fiscale schuld in hoofde van een werkgever op het 

tijdstip van het uitbetalen van een loon. Zij maakt deel uit van dit loon en wordt nadien 
met de personenbelasting van de loontrekker verrekend.

In het verloop van de handelsbedrijvigheid van het thans gefailleerde bedrijf werden in 
deze zaak lonen uitbetaald: a) tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling; 
b) tijdens de periode van definitieve opschorting van betaling; c) tijdens het faillissement, 
voor zover na het vonnis van faillietverklaring de bedrijvigheid werd voortgezet en lonen 
nog werden uitbetaald.

Volgens het stelsel van het bestreden arrest zou in het eerste en in het derde geval de 
bedrijfsvoorheffing een boedelschuld zijn, terwijl ze in het tweede geval een schuld zou 
zijn in het faillissement.

Dit onderscheid vindt echter geen steun in de tekst. Artikel 44, tweede lid, W.G.A. be-
paalt  immers:  "Handelingen door de schuldenaar  tijdens de akkoordprocedure  verricht 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, worden 
bij faillissement beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden geduren-
de de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden in het faillissement".

Deze bepaling maakt geen onderscheidt tussen de voorlopige en de definitieve fase van 
de opschorting. Beide maken deel uit van de akkoordprocedure.

De uitspraak van het bestreden arrest is ten onrechte gesteund op het verschil tussen 
beide fases wat betreft de tussenkomst van de commissaris inzake opschorting. Het be-
staan van een medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris kan niet beoor-
deeld worden volgens het tijdstip waarop de uitgave eisbaar is geworden. De toepassing 
van deze voorwaarde onderstelt een onderzoek van de feiten, en meer bepaald een onder-
zoek van de beleidsbeslissing die de besproken schuld heeft veroorzaakt. Medewerking, 
machtiging of bijstand onderstellen telkens een concreet optreden van de commissaris, 
hetgeen zowel tijdens de periode van definitieve als van voorlopige opschorting kan be-
staan.

Het tijdstip waarop een beleidsbeslissing getroffen wordt valt niet noodzakelijk samen 
met het tijdstip waarop de door deze beslissing veroorzaakte schuld betaald wordt of zou 
moeten betaald worden, en dus met het tijdstip waarop de schuldvordering daarop ont-
staat.

In het arrest wordt deze beleidsbeslissing niet besproken. De uitspraak, volgens welke 
de toepassing van artikel 44, tweede lid, W.G.A., op de besproken fiscale schuld ontzegd 
wordt om de enige reden dat zij tijdens de periode van definitieve opschorting is ontstaan, 
miskent derhalve de juiste betekenis van de wet.

Het door het arrest omschreven verschil tussen beide fases in de behandeling van de 
schulden is ten andere onverenigbaar met de ratio legis van het wettelijk stelsel, dat zowel 
voor de periode van definitieve als voor de periode van voorlopige opschorting het voort-
bestaan van het bedrijf beoogt. De voortzetting van een bedrijvigheid tijdens de definitie-
ve fase van de akkoordprocedure kan, en zal doorgaans, het gevolg zijn van een beleids-
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beslissing die tijdens de voorlopige fase getroffen werd. De toepassing van artikel 44, 
tweede lid, W.G.A. op de daardoor veroorzaakte loonschulden, bedrijfsvoorheffing inbe-
grepen kan derhalve, en zal doorgaans van de tussenkomst van de beleidsbeslissing afhan-
gen.

Besluit
De beslissing, dat de bedrijfsvoorheffing op de lonen, die de thans gefailleerde onder-

neming gedurende de fase van definitieve opschorting van betaling aan haar personeel 
heeft uitbetaald, geen boedelschuld van het faillissement is, maakt derhalve een onjuiste 
toepassing van artikel 44, tweede lid, W.G.A. (schending van deze bepaling). Daardoor 
werden ook geschonden de wetsbepalingen die het ontstaan en het bevoorrecht karakter 
regelen van de fiscale schuld inzake bedrijfsvoorheffing (de artikelen 270, 422 en 423, 
W.I.B. 1992, en 90 tot en met 95, KB/WIB 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 

gerechtelijk  akkoord, worden handelingen door de schuldenaar  tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden 
als boedelschulden van het faillissement.

2. Voor de periode van de voorlopige opschorting van betaling en observatie-
periode, wordt krachtens artikel 19, eerste lid, van de wet op het gerechtelijk ak-
koord, de commissaris inzake opschorting door de rechtbank aangewezen en er-
mee belast  de schuldenaar  bij  te  staan bij  het  bestuur,  onder  toezicht  van de 
rechtbank.

Overeenkomstig artikel 36, eerste en tweede lid, van de dezelfde wet oefent de 
commissaris inzake opschorting tijdens de periode van de definitieve opschorting 
van betaling enkel toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de 
akkoordprocedure en brengt  hij  over  de  uitvoering hiervan verslag uit  bij  de 
rechtbank.

De schuldenaar wordt immers geacht tijdens die periode de leiding van de on-
derneming op zelfstandige wijze in handen te nemen nadat de schuldeisers hun 
vertrouwen in zijn beleid hebben uitgedrukt. 

3.  Hieruit  volgt  dat  onder "handelingen door de schuldenaar tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting" zoals bedoeld in vermeld artikel 44,  tweede lid, 
moeten worden verstaan, de handelingen die door de schuldenaar zijn verricht 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschor-
ting, tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betaling. Alleen maar 
de schulden die uit die handelingen ontstaan, en zijn aangegaan vóór de homolo-
gatie van het akkoord, gelden als boedelschulden van het latere faillissement.

4. Het middel gaat ervan uit dat het statuut van boedelschuld ook toekomt aan 
de schulden die tijdens de periode van de definitieve opschorting zijn aangegaan.

5. Het middel faalt in zoverre naar recht.
6.  Voor  het  overige  zijn  de  grieven  afgeleid  uit  de  vergeefs  aangevoerde 
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schending van artikel 44 en zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-

zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 398

1° KAMER - 8 september 2006

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - WERKEN - 
BORGTOCHT - BEWIJS - ONTSTENTENIS - STRAF - BEREKENINGSGRONDSLAG

De  straf  die  de  aanbestedende  overheid  van  rechtswege  en  zonder  ingebrekestelling  
toepast indien de aannemer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de 
gunning van het bewijs van het stellen van de borgtocht overlegt bedraagt 0,07 pct. die  
wordt berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met  
een maximum van 2 pct. van die som1. (Art. 6, §2, K.B. 26 september 1996)

(BELGISCHE STAAT T. MOURIK n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0289.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen volgens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden sa-

mengevat.
Bij brief van 29 januari 1998 kende de eiser aan de verweerster de opdracht 

toe om bepaalde petroleuminstallaties van het Belgische leger aan te passen aan 
de normen van Vlarem II. In deze brief werd de verweerster tevens uitgenodigd 
een borgtocht van 5 procent van de oorspronkelijke aannemingssom te stellen, 
hetzij een som van 1.488.000 BEF (36.886,56 euro), en binnen een termijn van 

1 De toepasselijke en betwiste §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden, die de bijlage vormen 
van  het  K.B.  van  26  september  1996  tot  bepaling  van  de  algemene  uitvoeringsregels  van  de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken werd gewijzigd bij artikel 3 van het 
K.B. van 29 april 1999 (B.S. 19 mei 1999). Dit gewijzigd artikel bepaalt (ook in zijn latere versie) 
uitdrukkelijk dat de straf 0,02 percent van de oorspronkelijke aannemingssom bedraagt
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30 kalenderdagen het bewijs van de borgtocht te leveren. Aangezien de verweer-
ster pas op 17 april 1998 voldeed aan beide verplichtingen, liet de eiser in een 
brief van 17 april 1998 aan de verweerster weten dat zij, in toepassing van artikel 
6, §2, van de bij koninklijk besluit van 26 september 1996 vastgelegde Algeme-
ne Aannemingsvoorwaarden, een boete verschuldigd was van 0,07 procent per 
kalenderdag vertraging in het voorleggen van de borgtocht, te berekenen op de 
oorspronkelijke aannemingssom, met  een maximum van 2 procent,  wat  neer-
kwam op een boete van 594.814 BEF (14.745,05 euro). Dit bedrag werd door de 
eiser ingehouden bij de betaling van de eerste factuur. De verweerster betwistte 
de rechtmatigheid van deze inhouding en hield staande dat de verschuldigde boe-
te  niet  berekend moest  worden op het  bedrag van de oorspronkelijke  aanne-
mingssom maar op het bedrag van de verschuldigde borgtocht, zodat hoogstens 
een boete van 48.955 BEF (1.213,56 euro) was verschuldigd.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, inzonderheid §2, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 houden-

de  de  vaststelling  van  algemene  aannemingsvoorwaarden  van  de  overheidsopdrachten 
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openba-
re werken, vóór zijn wijziging bij K.B. van 29 april 1999.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet het bestreden vonnis teniet, behalve in zoverre het de oor-

spronkelijke vordering ontvankelijk heeft verklaard en de gerechtskosten heeft begroot.
Vervolgens zegt het bestreden arrest voor recht dat de eiser de boete van 0,07 pct. per 

kalenderdag vertraging maar had mogen berekenen op het bedrag van de te vestigen borg-
tocht en niet op de aannemingssom.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser dienvolgens om te betalen aan de verweerster 
de som van 13.531,49 euro (594.814 BEF - 48.955 BEF = 545.859 BEF) méér de verwijl-
intresten van 14 oktober 1998 tot heden en vanaf heden de gerechtelijke intresten, meer de 
kosten van beide aanleggen.

De bestreden beslissing werd op de volgende overwegingen gegrond :
"Tenslotte is er de vordering in nog meer ondergeschikte orde, meer bepaald de herlei-

ding van de boete tot 48.955 BEF. Het gaat hier om de interpretatie en de toepassing van 
artikel 6 van het K.B. van 26 september 1996 dat luidt:

6. §1. Wanneer de aannemer, binnen de dertig kalenderdagen, vermeld in artikel 5, §3, 
het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, kan de aanbestedende overheid het-
zij zonder meer de opdracht verbreken, hetzij de andere maatregelen van ambtswege toe-
passen.

Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover de aanbestedende overheid 
de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent 
om het bewijs van de borgtocht te leveren. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na afgifte bij de post van de aangetekende brief.

In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straf-
fen of boeten wegens laattijdige uitvoering uit, en mag zij niet leiden tot enige schadever-
goeding aan de aannemer.

- §2. Wanneer de aanbestedende overheid van haar in §1 vermeld recht geen gebruik 
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maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling van rechts-
wege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen per kalenderdag vertraging 
van een straf van 0,07 pct., de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 pct. 
van de oorspronkelijke aannemingssom.

Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het 
bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt de aanbestedende overheid 
deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit 
geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vastgesteld.

Het verschil van interpretatie tussen de partijen is de vraag of de straf van 0,07 pct. per 
kalenderdag voorzien in §2 moet worden berekend op de aannemingssom (dat is de stel-
ling van (de eiser) dan wel op het bedrag van de te stellen borgtocht (dat is de stelling in 
nog meer ondergeschikte orde van (de verweerster)).

De wetgever is niet duidelijk geweest. Waar het plafond wordt bepaald, stelt de wetge-
ver uitdrukkelijk dat het over 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom gaat, terwijl 
waar de wetgever het heeft over de forfaitaire straf na aangetekende ingebrekestelling, de 
wetgever het weerom uitdrukkelijk heeft over 2 pct. van het bedrag van de opdracht. Bij 
de 0,07 pct. per kalenderdag heeft de wetgever niet gesteld op welk bedrag die 0,07 pct. 
moet worden berekend.

Het hof stelt vast dat als de straf van 0,07 pct. per kalenderdag op de aannemingssom 
wordt berekend, het plafond van 2 pct. van de aannemingssom reeds na 29 kalenderdagen 
vertraging bereikt wordt.

De borgstelling bedraagt 5 pct. van de aannemingssom: als de straf van 0,07 pct. op het 
bedrag van de te vestigen borgstelling moet worden berekend, wordt het plafond van 2pct. 
van de aannemingssom pas na 571 kalenderdagen bereikt.

Het hof oordeelt dat de interpretatie van (de verweerster) hier dient te worden onder-
schreven en dat de straf van 0,07 pct. per kalenderdag bij laattijdig bijbrengen van het be-
wijs van borgtocht op het bedrag van de borgtocht en niet op het bedrag van de opdracht 
moet worden berekend.

Een onduidelijkheid in de formulering van een wet die een administratieve boete oplegt 
moet in principe worden uitgelegd in het voordeel van diegene die de boete moet betalen.

Het argument van de eerste rechter om anders te oordelen (De boete berekenen op 0,07 
pct. van de borgtocht zou betekenen dat de aannemer goedkoper af zou zijn met het beta-
len van de boete dan met het stellen van de borgtocht, hetgeen uiteraard niet de bedoeling 
kan zijn) vervalt bij de overweging dat de overheid door het verzenden van een aangete-
kende ingebrekestelling de aannemer steeds kan dwingen tot het vestigen van de borg-
tocht met als sanctie hetzij de verbreking, hetzij het inhouden van de borgtocht op ver-
schuldigde bedragen méér (in dat geval) een straf van 2 pct. van het bedrag van de op-
dracht. Het betalen van de boete stelt de aannemer dus niet vrij van het vestigen van de 
borgtocht. Bovendien betekent een boete van 0,07 pct. per kalenderdag op het bedrag van 
de borgtocht nog steeds een interestvoet van 0,07 x 365 = 25,55 pct. op jaarbasis op de 
niet-geleverde borgtocht, hetgeen een veelvoud is van de tarieven op de kapitaalmarkt.

Verder moeten de gevolgen voor de aannemer logischerwijze zwaarder zijn wanneer 
een aangetekende ingebrekestelling nodig is om de vestiging van de borgtocht af te dwin-
gen (via inhouding op verschuldigde bedragen), dan in het geval van spontane doch laat-
tijdige vestiging.

Het plafond van de straf zonder ingebrekestelling is gelijk aan de straf na aangetekende 
ingebrekestelling (2 pct. van het bedrag van de opdracht).

Voor de toepassing van de straf na aangetekende ingebrekestelling is het verloop van 
een termijn van minstens 15 kalenderdagen ná afgifte van de aangetekende brief vereist. 
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Het lijkt normaal dat de overheid pas na enige tijd een aangetekende ingebrekestelling 
stuurt. Aldus is het op redelijke basis niet denkbaar dat de rechtstoestand van de sanctie na 
aangetekende ingebrekestelling na minder dan dertig kalenderdagen kan bereikt worden.

Wanneer  het  plafond  van  de  straf  zonder  ingebrekestelling  reeds  bereikt  wordt  na 
slechts 29 kalenderdagen, dan verliest de straf na aangetekende ingebrekestelling van §2 
in fine: 'in dit geval wordt de strafforfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vast-
gesteld' iedere betekenis. Immers zou die strafmaat dan in alle redelijke denkbare gevallen 
reeds opgelopen zijn als straf zonder ingebrekestelling.

Wanneer echter de straf zonder ingebrekestelling als 0,07 pct. per kalenderdag moet be-
rekend worden op het bedrag van de te vestigen borgtocht, dan duurt het 571 kalenderda-
gen om het plafond (2 pct. van de aannemingssom) te bereiken: de aannemer die dan aan-
getekend in gebreke wordt gesteld, wordt dan wél aangespoord om onverwijld en binnen 
de 15 dagen de borgtocht te vestigen, om te vermijden dat de door hem te betalen boete in 
belangrijke mate zou stijgen ten opzichte van de reeds vervallen straf zonder ingebreke-
stelling.

Het hoger beroep is deels gegrond. (De eiser) mocht de boete van 0,07 pct. per kalen-
derdag vertraging maar berekenen op het bedrag van de te vestigen borgtocht en niet op 
de aannemingssom.

Wiskundig wordt niet betwist dat de boete aldus slechts 48.955 BEF had mogen bedra-
gen in plaats van de ingehouden 594.814 BEF. (De eiser) moet derhalve 594.814 BEF - 
48.955 BEF = 545.859 BEF betalen méér de verwijlinteresten sedert 14 oktober 1998" 
(p.5, voorlaatste alinea, t.e.m. p.7).

Grieven
De aannemer die een overheidsopdracht wordt gegund, moet een borgtocht stellen als 

onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen tot de opdracht volledig is uitge-
voerd. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5 pct. van de oorspronkelijke aanne-
mingssom (zie artikel 5, §1, K.B. 26 september 1996).

Binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, 
moet door de aannemer het bewijs worden geleverd dat hij of een derde de borgtocht heeft 
gesteld op de wijze voorzien in artikel 5, §3.

Het verzuim van de borgtochtstelling wordt in artikel 6 van het K.B. 26 september 1996 
als volgt gesanctioneerd:

Artikel 6, §1: "Wanneer de aannemer, binnen de dertig kalenderdagen, vermeld in arti-
kel 5, §3, het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, kan de aanbestedende 
overheid hetzij  zonder meer de opdracht  verbreken,  hetzij  de  andere  maatregelen van 
ambtswege toepassen.

Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover de aanbestedende overheid 
de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent 
om het bewijs van de borgtocht te leveren. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na afgifte bij de post van de aangetekende brief.

In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straf-
fen of boeten wegens laattijdige uitvoering uit, en mag zij niet leiden tot enige schadever-
goeding aan de aannemer".

Artikel 6, §2: "Wanneer de aanbestedende overheid van haar in §1 vermeld recht geen 
gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen per kalenderdag ver-
traging van een straf van 0,07 pct., de postdatum geldend als bewijs, met een maximum 
van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.
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Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het 
bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt de aanbestedende overheid 
deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit 
geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vastgesteld".

De straf van 0,07 pct. die van rechtswege, zonder ingebrekestelling, door de aannemer 
is verschuldigd bij het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling en die 
per kalenderdag vertraging moet worden toegepast, dient berekend te worden op grond 
van de oorspronkelijke aannemingssom.

Waar in artikel 6, §2, eerste lid, in fine, de oorspronkelijke aannemingssom naar voren 
wordt geschoven als berekeningsgrondslag voor de sanctie bij laattijdige borgtochtstel-
ling, geldt dit, anders dan de appelrechters oordelen, niet alleen voor de berekening van 
het maximum van de op te leggen sanctie, hetzij 2 pct., maar ook voor de berekening van 
de sanctie van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging.

Artikel 6, §2 bevat inderdaad geen enkele aanwijzing dat voor de berekening van de 
boete per kalenderdag vertraging enerzijds en voor de berekening van het maximum van 
de verschuldigde boete anderzijds een andere grondslag of referentiebedrag zou gelden.

Ook elders in het K.B. van 26 september 1996 werd steeds voor de oorspronkelijke 
aannemingssom of het bedrag van de opdracht gekozen als grondslag voor het berekenen 
van een sanctie:

Artikel 6, §2, tweede lid, in fine, betreffende de forfaitaire sanctie na ingebrekestelling: 
"in  dit  geval  wordt  de  straf  forfaitair  op  2  pct.  van  het  bedrag  van  de  opdracht 
vastgesteld";

Artikel 20, §4: "elke inbreuk waarvoor geen speciale straf is voorzien en waarvoor geen 
enkele rechtvaardiging werd aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, wordt 
van rechtswege bestraft, hetzij met een enige straf van 0,07 pct. van de oorspronkelijke 
aannemingssom (...), hetzij, zo de overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld, 
met een boete van 0,02 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van 
niet-uitvoering".

Uit de formulering van artikel 6, §2, kan alleszins niet worden afgeleid dat het boete-
percentage van 0,07 per kalenderdag vertraging op grond van het bedrag van de te stellen 
borgtocht moet worden berekend.

Het argument dat het plafond van de straf, zonder ingebrekestelling, al te vlug zou wor-
den bereikt indien de oorspronkelijke aannemingssom de grondslag vormt voor de bereke-
ning van de sanctie van 0,07 pct., te dezen reeds na 29 kalenderdagen, waardoor ook de 
straf na ingebrekestelling iedere betekenis zou verliezen omdat die strafmaat, die gelijk is 
aan het plafond van de straf zonder ingebrekestelling (2 pct.), in alle redelijk denkbare ge-
vallen reeds zou zijn bereikt als straf zonder ingebrekestelling, doet geen afbreuk aan de 
vaststelling dat artikel 6, §2, geen enkel aanknopingspunt bevat op grond waarvan zou 
kunnen worden besloten dat de straf van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging moet toege-
past worden op het bedrag van de te vestigen borgtocht.

De onwerkzaamheid van het sanctiesysteem na ingebrekestelling,  in de interpretatie 
van artikel 6, §2, zoals die door de eiser wordt voorgestaan, kan niet verantwoorden dat 
deze bepaling wordt geïnterpreteerd op een wijze die ingaat tegen de duidelijke tekst van 
dit voorschrift.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig voor recht heeft kunnen verklaren dat 
de boete van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging moet berekend worden op het bedrag 
van de te vestigen borgtocht en niet op de aannemingssom zodat de door de verweerster 
aan de eiser verschuldigde boete niet wettig werd herleid tot een bedrag van 1.213,56 euro 
(48.955 BEF) (schending van artikel 6 van het K.B. van 26 september 1996).
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IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel verwijt de appelrechters schending van het artikel 6, §2, eerste 

lid,  van  de  Algemene  Aannemingsvoorwaarden  voor  de  overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor 
openbare werken gevoegd als bijlage bij het K.B. van 26 september 1996 tot be-
paling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken (B.S., 18 oktober 1996).

Het middel verwijt de appelrechters het in dit artikel bepaalde boetetarief van 
0,07 pct.  per  kalenderdag vertraging voor het  overleggen van het  bewijs van 
borgstelling te berekenen op het bedrag van de borgtocht en niet op de oorspron-
kelijke aannemingssom.

2. Krachtens artikel 5, §3, van die algemene aannemingsvoorwaarden, moet de 
aannemer binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de 
opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld.

3. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 6, §1, van die algemene aanne-
mingsvoorwaarden kan de aanbestedende overheid hetzij  zonder meer de op-
dracht verbreken, hetzij de andere maatregelen van ambtswege toepassen, wan-
neer de aannemer, binnen dertig kalenderdagen, niet het bewijs overlegt dat de 
borgtocht werd gesteld.

Wanneer de aanbestedende overheid geen gebruik maakt van het in artikel 6, 
§1, vermeld recht, geeft, op grond van artikel 6, §2, eerste lid, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden, zoals te dezen van toepassing, het laattijdig overleggen 
van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan-
leiding tot het toepassen per kalenderdag vertraging van een straf van 0,07 pct., 
met een maximum van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.

Krachtens artikel 6, §2, tweede lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden 
houdt de aanbestedende overheid de borgtocht van ambtswege af van de op de 
beschouwde opdracht verschuldigde bedragen, wanneer de aannemer na per aan-
getekende brief in gebreke te zijn gesteld, verzuimt het bewijs over te leggen dat 
de borgtocht werd gesteld. In dat geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het 
bedrag van de opdracht vastgesteld.

4. Uit die wetsbepalingen, in samenhang gelezen, volgt dat, indien de aanne-
mer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning het be-
wijs van het stellen van de borgtocht overlegt, de aanbestedende overheid van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een straf toepast van 0,07 pct. die wordt 
berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met 
een maximum van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.

3. Het arrest dat oordeelt dat de eiser de boete van 0,07 pct. per kalenderdag 
vertraging in het stellen van de borgtocht maar mocht berekenen op het bedrag 
van de te vestigen borgtocht en niet op de aannemingssom, schendt artikel 6, §2, 
eerste lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden.

5. Het middel is gegrond.
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Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en De Gryse.

Nr. 399

1° KAMER - 8 september 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE RECHTER - GELDING - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - RAAD VAN BEROEP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - GELDING - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - 
RAAD VAN BEROEP

3º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE 
RAAD - RAAD VAN BEROEP - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - GELDING

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE RECHTER - MISKENNING - BEGRIP

5º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN - LID VAN DE 
PROVINCIALE RAAD - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERVRAGING VAN EEN ARTS - AANWEZIGHEID 
VAN DAT LID - DOELEINDE - GEVOLG

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERVRAGING VAN EEN 
ARTS - ORDE VAN GENEESHEREN - LID VAN DE PROVINCIALE RAAD - AANWEZIGHEID - DOELEINDE 
- GEVOLG

7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
AFWEZIGHEID VAN REDENEN - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG

8º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - REDENEN 
- AFWEZIGHEID - GEVOLG
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1º, 2° en 3°  Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet  
zijn,  bevestigd in  artikel  6.1 E.V.R.M.,  geldt  voor alle  rechtscolleges,  zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren1.

4º Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn wordt  
miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht  
kan worden gevreesd dat hij  niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de 
rechtzoekende recht heeft2.

5º en 6°  Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij  
bepaalde akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie  
een strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot  
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt  
aldus niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek3.

7º en 8°  Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan  
geen schending van het recht van verdediging worden afgeleid4.

(B. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.05.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 april 2005 gewezen 

door de nederlandstalige raad van beroep van de Orde der geneesheren.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1. van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-

damentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 
Belgische Wet van 13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter, artikel 10 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Genees-
heren;

- artikel 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de re-
gelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van be-
roep en de nationale raad van de Orde der Geneesheren.

Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde der geneesheren bevestigt de beslissing van 31 maart 

2004 van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van de Orde der geneesheren waarbij 
aan eiser de tuchtstraf opgelegd wordt van schorsing het recht de geneeskunde uit te oefe-

1 Zie Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0011.N, nr 269. 
2 Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0011.N, nr 269. 
3 Zie Cass., 18 mei 2006, AR D.05.0015.N, nr.281 (supra) (huiszoeking bij een later tuchtrechtelijk 
vervolgde advocaat). 
4 Zie Cass., 13 jan. 1999, AR P.98.1061.F, nr 20. 
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nen gedurende een termijn van 12 maanden. De raad van beroep overweegt dat de provin-
ciale raad zijn bevoegdheden niet overschreden heeft en zich beperkt heeft tot een strikte 
tuchtrechtelijke omschrijving en evaluatie van de feiten, dat de beslissing van de provinci-
ale raad een juiste en correcte toepassing maakte van de uiteengezette rechtsbeginselen en 
dat de provinciale raad bij het bepalen van de tuchtsanctie rekening held met de ernst en 
de zwaarwichtigheid van de bewezen feiten. Aldus bevestigt de raad van beroep de beslis-
sing van de provinciale raad en neemt hij de redenen over die door de provinciale raad 
werden gegeven.

Aan de behandeling van de zaak voor de provinciale raad, alsook aan de beraadslaging 
werd deelgenomen door dokter A. H.. Dokter H. was tevens aanwezig op de ondervraging 
door de onderzoeksrechter van de verdachte, dit is de eiser, op 11 mei 1997 in het kader 
van het strafonderzoek dat tegen de eiser gevoerd werd en dat aanleiding gaf tot de straf-
rechtelijke veroordeling van de eiser bij arrest van 29 november 2001 van het Hof van Be-
roep te Gent en vervolgens tot de tuchtrechtelijke veroordeling van de eiser.

Grieven
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, is neerge-

legd in artikel 6.1. van het EVRM. Deze regel is tevens een algemeen rechtsbeginsel dat 
op alle rechtscolleges en met name op de raad van beroep van de Orde der geneesheren 
van toepassing is.

Dit algemeen rechtsbeginsel en artikel 6.1. van het EVRM worden miskend wanneer de 
beslissing wordt gewezen door rechters van wie terecht kan worden gevreesd dat zij niet 
de nodige waarborgen van onpartijdigheid bieden waarop de rechtzoekende recht heeft.

De oordelende rechters dienen niet enkel persoonlijk onpartijdig te zijn, doch zij dienen 
tevens onpartijdig te zijn in organieke zin. De organisatie van een gerechtelijke procedure 
kan met name van die aard zijn dat ze voor de betrokken burger een vertrouwensprobleem 
doet rijzen en dat de rechtzoekende terecht kan vrezen dat er onvoldoende garanties aan-
wezig zijn voor de organieke onpartijdigheid van het rechtscollege.

Te dezen werd aan de behandeling van zijn zaak voor de provinciale raad alsook aan de 
beraadslaging met stemrecht deelgenomen door dokter A. H., die secretaris was van de 
provinciale raad. De artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provin-
ciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren bepa-
len dat de secretaris gekozen wordt uit het midden van de provinciale raad. Hieruit volgt 
dat de secretaris een volwaardig lid is van de provinciale raad en aan de behandeling van 
de zaak en aan de beraadslaging met stemrecht kan deelnemen.

Daarnaast had dokter A. H. deelgenomen aan het strafonderzoek dat aanleiding gaf tot 
de strafrechtelijke veroordeling van de eiser en die op haar beurt aanleiding gaf tot de 
tuchtrechtelijke veroordeling van de eiser. Dokter A. H. had in het kader van het strafon-
derzoek immers deelgenomen aan het verhoor van de verdachte, dit is de eiser, door de 
onderzoeksrechter op 11 mei 1997.

Aldus werd aan de behandeling en de beraadslaging van de zaak deelgenomen door een 
persoon die tevens betrokken was in het strafonderzoek dat aanvankelijk aanleiding gaf 
tot de strafrechterlijke veroordeling en vervolgens tot de tuchtrechtelijke veroordeling van 
de eiser.

Zodoende bestaat bij de eiser terecht de vrees dat aan de behandeling en de beraadsla-
ging werd deelgenomen door een persoon die inzake onpartijdigheid niet de waarborgen 
biedt waarop hij recht heeft nu de vereiste organieke onpartijdigheid te dezen niet werd 
gewaarborgd.
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Men kan inderdaad niet tegelijkertijd deelnemen aan het strafonderzoek dat aan de ba-
sis ligt van de tuchtrechtelijke vervolging en waarop de tuchtrechtelijke veroordeling in 
zijn geheel steunt en tegelijkertijd als rechter zetelen in het tuchtrechtsprekend orgaan dat 
zich over de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten moet uitspreken.

De provinciale raad heeft derhalve artikel 6.1. van het EVRM en het algemeen rechts-
beginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter geschonden, en, voor zoveel als nodig, 
de artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststel-
ling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de 
raden van beroep en de nationale raad van de Orde der Geneesheren.

Nu de raad van beroep de beslissing van de provinciale raad bevestigt en de motieven 
van de provinciale raad overneemt, is de beslissing van de raad van beroep door dezelfde 
nietigheid aangetast.

Hieruit volgt dat ook de raad van beroep artikel 6.1. van het EVRM en het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter schendt, én, voor zoveel als nodig, 
de artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststel-
ling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de 
raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-

schrijft.
(...)
Grieven
(...)
Gezien de beslissing van de eerste rechter geen antwoord inhoudt op het omstandig, 

hierboven weergegeven, verweer van de eiser, maakt de loutere bevestiging van de beslis-
sing van de eerste rechter evenmin een antwoord op het verweer van de eiser uit. De ap-
pelrechters schenden dan ook artikel 149 van de Grondwet alsook het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het  algemeen rechtsbeginsel  dat  de  rechter  onafhankelijk  en  onpartijdig 

moet zijn, bevestigd in artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, geldt voor alle rechtscol-
leges, zo ook voor de provinciale raad van West-Vlaanderen van de Orde der ge-
neesheren en de raad van beroep van de Orde der geneesheren.

2. Dit algemeen rechtsbeginsel wordt miskend wanneer een beslissing mede 
wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij niet 
de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt waarop de recht-
zoekende recht heeft.

3. Het middel gaat ervan uit dat het lid van de provinciale Orde dat aanwezig 
is bij de ondervraging van de eiser door de onderzoeksrechter deelneemt aan het 
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strafonderzoek.
4. Het lid van de provinciale Orde van de geneesheren dat aanwezig is bij be-

paalde akten van de strafrechtspleging doet zulks tot vrijwaring van de rechten 
en de belangen van de patiënten van de arts tegen wie een strafrechtelijk onder-
zoek wordt gevoerd, maar neemt aldus niet deel aan de uitoefening van het straf-
onderzoek.

5. Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Tweede middel
6. Uit het enkel feit dat de bestreden beslissing niet met redenen zou zijn om-

kleed, kan geen schending van het recht van verdediging worden afgeleid.
7. Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
10. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-

zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 400

3° KAMER - 11 september 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WEGVERKEERSONGEVAL - OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN EEN MOGELIJKE FOUT EN EEN SCHADE

De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de mogelijke fout  
van een bij een wegverkeersongeval betrokken voetganger en de schade uit dat ongeval,  
zonder  vast  te  stellen  dat  de  schade,  zonder  die  mogelijke  fout,  zich  niettemin  op  
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan,  verantwoordt  zijn  beslissing niet  naar recht1.  
(Artt. 1382 en 1383, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 februari 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, nr 625; 21 feb. 2001, AR P.00.1216.F, nr 107
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 25 juli 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 42.4.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen re-

glement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart dat enkel eisers fouten in oorzakelijk verband met het li-

tigieuze ongeval staan en verklaart het hoger beroep van de eisers bijgevolg niet-gegrond 
en de rechtsvordering van de verweersters wel gegrond, om de volgende redenen:

"[De eiser] betoogt in zijn conclusie dat hij A. pas in het midden van het kruispunt op-
gemerkt heeft, omdat zijn zicht belemmerd werd door de voertuigen op de middelste rij-
strook van de avenue du Marouset, een rijstrook die voorbehouden is voor links afslaande 
voertuigen;

In de verklaring die hij de dag van het ongeval en dus in tempore non suspecto heeft af-
gelegd, maakt hij echter geenszins melding van voertuigen die hem het zicht op de voet-
ganger zouden hebben belemmerd;

Al werd dit gegeven als bewezen beschouwd, quod non, uit de verklaring [van de eiser] 
zelf ( 'Ik dacht dat hij me zou zien en dus zou blijven staan toen ik aan kwam gereden. Ik 
heb geremd om hem te ontwijken, maar hij is niettemin voortgestapt en ik heb hem ge-
raakt met het midden van de motorkap'), blijkt dat hij dacht dat de voetganger zou stoppen 
en dat hij pas daarop heeft geremd;

Dit laattijdig remmanoeuvre wordt bevestigd door de remsporen die de verbalisanten 
hebben vastgesteld en die pas zichtbaar zijn op de plaats zelf waar A., volgens [de eiser], 
gestopt is met oversteken;

Daarenboven noteren de verbalisanten dat de zichtbaarheid uitstekend was en uit de fo-
to's die door de partijen zijn voorgelegd, blijkt dat de avenue du Marouset weliswaar een 
bocht naar rechts maakt in [eisers] rijrichting, maar dat hij de laan nog vóór de bocht vol-
komen zichtbaar voor hem was;

Daarenboven had A. het kruispunt,  op het ogenblik  van de botsing,  haast  helemaal 
overgestoken. Al wordt ervan uitgegaan dat voetganger A. bij het oversteken van de rij-
baan artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement heeft geschonden, moet dus niettemin 
vastgesteld worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die overtreding en het 
ongeval zoals het zich heeft voorgedaan. [De eiser] heeft A. immers opgemerkt vanaf het 
midden van het kruispunt en A. vormde bijgevolg een zichtbare en voorzienbare hindernis 
die [de eiser] had moeten kunnen ontwijken (artikel 10.1, 3°, van het Wegverkeersregle-
ment);

Het ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, is dus kennelijk te wijten aan een fout die 
[de eiser] heeft gemaakt bij het beoordelen van het gedrag van de voetganger;

Al reed [de eiser] met een toegelaten snelheid, zoals de getuige L. lijkt te bevestigen, 
toch belet dit niet dat hij had moeten vertragen en zijn snelheid had moeten aanpassen aan 
de aanwezigheid van de voetganger, overeenkomstig artikel 10.1, 1°, van het Wegver-
keersreglement, of hem op zijn minst had moeten trachten te ontwijken".
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Grieven
De rechter kan niet beslissen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van 

één van de bij een wegverkeersongeval betrokken personen en de schade uit dit ongeval, 
zonder vast te stellen dat de schade, zonder die fout, zich niettemin op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan.

Uit het bestreden vonnis blijkt dat de rechter erkent dat voetganger A. artikel 42.4.4 van 
het Wegverkeersreglement heeft geschonden toen hij de rijbaan overstak ("al wordt ervan 
uitgegaan dat voetganger A. bij het oversteken van de rijbaan artikel 42.4.4 van het Weg-
verkeersreglement heeft geschonden enz.").

Uit de voormelde redenen volgt evenwel niet dat het ongeval, zonder die fout, zich te-
vens met dezelfde gevolgen zou hebben voorgedaan.

Het vonnis stelt weliswaar vast dat de voetganger een hindernis vormde die gezien en 
voorzien kon worden - hetgeen enkel verantwoordde dat de fouten van de eiser in oorza-
kelijk verband met het ongeval berecht zouden worden - maar het stelt niet, en met reden, 
vast dat indien de voetganger rekening had gehouden met eisers naderend voertuig alvo-
rens de rijbaan over te steken, zoals artikel 42.4.4 hem dat opdroeg, het ongeval niet had 
plaatsgevonden.

Het bestreden vonnis heeft, om de voormelde redenen, bijgevolg niet wettig kunnen be-
slissen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de schending van artikel 42.4.4 en 
het ongeval, en dat enkel de fouten van de eerste eiser dit verband vertonen (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 42.4.4 van het 
Wegverkeersreglement).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweersters tegen het middel 

opwerpen : het middel heeft geen belang :
Het bestreden vonnis sluit door geen enkele overweging uit dat het slachtoffer 

van het ongeval artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement heeft geschonden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
De feitenrechter beoordeelt in feite of er al dan niet een oorzakelijk verband 

tussen een fout en een schade bestaat; het staat echter aan het Hof te onderzoe-
ken of hij uit de feiten die hij vaststelt, wettig heeft afgeleid dat er geen oorzake-
lijk verband tussen de fout en de schade bestaat.

Het bestreden vonnis vermeldt dat, "al wordt ervan uitgegaan dat [het slachtof-
fer] bij het oversteken van de rijbaan artikel 42.4.4 van het Wegverkeersregle-
ment heeft geschonden, moet niettemin vastgesteld worden dat er geen oorzake-
lijk verband bestaat tussen die overtreding en het ongeval zoals het zich heeft 
voorgedaan. [De eiser] heeft [het slachtoffer] immers opgemerkt vanaf het mid-
den van het  kruispunt en [het slachtoffer] vormde bijgevolg een zichtbare en 
voorzienbare hindernis die [de eiser] had moeten kunnen ontwijken (artikel 10.1, 
3°,  van het Wegverkeersreglement)" en dat "het ongeval,  zoals het zich heeft 
voorgedaan, dus kennelijk te wijten is aan een fout die [de eiser] heeft gemaakt 
bij het beoordelen van het gedrag van de voetganger".

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de schade, zonder de mogelijke fout 
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van het slachtoffer, zich niettemin op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, 
verantwoordt zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband tussen die fout en 
de schade bestaat, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de tweede en de derde 

verweerster akte verleent van hun hervatting van geding en het hoger hoofdbe-
roep van de verweersters ontvankelijk verklaart.

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 Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-
vel, zitting houdende in hoger beroep.

11 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

Nr. 401

3° KAMER - 11 september 2006

BEROEPSZIEKTE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS 
- FYSIOLOGISCHE ONGESCHIKTHEID - GRENZEN

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt wordt door 
de  beroepsziekte,  weliswaar  het  bestaan  van  een  fysiologische  ongeschiktheid 
veronderstelt,  vormt  de  graad  van  laatstgenoemde  ongeschiktheid  echter  niet  
noodzakelijkerwijs het doorslaggevende gegeven voor het bepalen van de graad van  
blijvende ongeschiktheid1. (Art. 35, Beroepsziektenwet)

(E. T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, AR S.05.0037.F, nr.401.
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Eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloos-

stelling voor beroepsziekten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis, dat eisers graad van gedeeltelijke blij-

vende arbeidsongeschiktheid vastgesteld had op 39 pct., en stelt die arbeidsongeschiktheid 
vast op 20 pct., om alle, hier als volledig weergegeven beschouwde redenen, en met name 
op de volgende gronden :

"De fysieke arbeidsongeschiktheid is het doorslaggevende bestanddeel van de arbeids-
ongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan socio-economische factoren, 
ondergaat belangrijke schommelingen naargelang van de omvang van die fysieke arbeids-
ongeschiktheid.

De socio-economische factoren kunnen op zich niet de uiterst hoge graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 29 pct.  veroorzaakt  hebben als  de graad van fysieke onge-
schiktheid eerder gematigd is, nl. 10 pct.

Aan de hand van het doorgedreven ergologische onderzoek van de heer T., dat op ver-
schillende,  pertinente  punten (eisers)  situatie  uitvoerig aantoont,  kan zijn  arbeidsonge-
schiktheid op de algemene arbeidsmarkt bepaald worden. Het arbeidshof is het echter niet 
eens met de conclusie van de heer T. over de totale graad van blijvende arbeidsonge-
schiktheid die door deze situatie veroorzaakt wordt.

Het arbeidshof houdt met name rekening met (eisers) graad van fysieke ongeschiktheid 
om de weerslag te beoordelen die de door de heer T. vastgestelde factoren op zijn arbeids-
geschiktheid hebben gehad.

Gelet op (eisers) graad van fysieke ongeschiktheid, zijn leeftijd (44 jaar bij aanvang van 
zijn beroepsziekte), zijn arbeidsgeschiktheid (die relatief beperkt is, gezien met name zijn 
Marokkaanse afkomst, die in zekere zin een beletsel vormt voor de algemene arbeids-
markt, en zijn beperkte intellectuele en professionele vorming), zijn revalidatie- en om-
scholingsmogelijkheden (die relatief goed zijn, gelet  op inzonderheid zijn intellectueel 
vermogen en zijn persoonlijkheid) en zijn concurrentievermogen op de algemene arbeids-
markt, moet de totale graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden op 
20 pct.".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer, krachtens artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, een be-

roepsziekte de oorzaak is van blijvende ongeschiktheid, dan heeft de getroffene recht op 
een jaarlijkse vergoeding bepaald naar zijn graad van arbeidsongeschiktheid; de blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte bestaat in het verlies of de ver-
mindering van de economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt; de omvang 
van de schade wordt beoordeeld naar gelang van de fysieke ongeschiktheid, de leeftijd, de 
beroepsgeschiktheid,  het  aanpassingsvermogen,  de  omscholingsmogelijkheden  en  het 
concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt, waarbij dat con-
currentievermogen zelf bepaald wordt door de mogelijkheid die de getroffene, in vergelij-
king met andere werknemers, nog heeft om arbeid in loondienst te verrichten.

De arbeidsongeschiktheid is  één enkel begrip,  waarin  zowel de fysiologische onge-
schiktheid als de socio-economische factoren begrepen zijn. Die aspecten van ongeschikt-
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heid mogen niet afzonderlijk, maar moeten in hun geheel beoordeeld worden. De fysiolo-
gische ongeschiktheid is daar geen "doorslaggevend bestanddeel" van en een "tamelijk 
gematigde" fysieke ongeschiktheid kan "zeer grote" gevolgen hebben voor het concurren-
tievermogen van de getroffene.

Het bestreden arrest, dat de door de deskundigen voorgestelde graad van gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 39 pct. verwerpt, op grond dat de fysieke ongeschikt-
heid het doorslaggevende bestanddeel van de arbeidsongeschiktheid is, zodat een fysieke 
ongeschiktheid van 10 pct. niet tot een blijvende ongeschiktheid van 39 pct. kan leiden, en 
die blijvende ongeschiktheid bijgevolg op 20 pct. vaststelt, miskent derhalve de regels be-
treffende de schadeloosstelling van blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 
beroepsziekte (schending van artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970).

Tweede onderdeel
Het deskundigenverslag stelt tijdens de zesde vergadering van deskundigen van 10 mei 

2000 vast : "Na discussie verklaart dokter Huybrechts dat hij de blijvende ongeschiktheid 
met betrekking tot (eisers) ziekte aan zijn ruggengraat vaststelt op 10 pct. (...). Wat betreft 
de weerslag van die fysiologische invaliditeit  op de economische ongeschiktheid,  ver-
klaart professor Tomas dat de huidige criteria niet dezelfde zijn als die uit 1991. Er wordt 
overeengekomen dat professor Tomas de economische ongeschiktheid opnieuw zal bepa-
len, waarbij hij met name rekening zal houden met de door dokter Huybrechts in aanmer-
king genomen graad van fysiologische ongeschiktheid".

Luidens het aanvullend verslag van dokter Tomas van 30 juni 2000 "wordt de fysiolo-
gische invaliditeit geschat op ongeveer 10 pct., maar zijn de professionele contra-indica-
ties minder talrijk dan oorspronkelijk aangenomen. Die factor heeft een invloed op andere 
factoren".

De voorafgaande studie die de partijen na de zesde deskundigenvergadering ontvangen 
hebben, bevestigt dat "professor Tomas, rekening houdend met de bepaling van de fysio-
logische invaliditeit, de leeftijd en de socio-economische ontwikkeling, het huidige socio-
economische verlies op 29 pct. raamt".

Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat de deskundige Tomas ge-
concludeerd heeft dat er een socio-economisch verlies van 29 pct. is geleden zonder reke-
ning te houden met de graad van eisers fysieke ongeschiktheid, zodat het arbeidshof die 
conclusie moet verwerpen en het totale percentage van de ongeschiktheid zelf moet bepa-
len op grond van de fysieke ongeschiktheid, dan geeft het arrest aan het deskundigenver-
slag een uitlegging die niet te verenigen valt met de bewoordingen ervan en schendt het 
bijgevolg de bewijskracht van dat deskundigenverslag (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
In zijn appelconclusie verzoekt de eiser het arbeidshof het deskundigenverslag te be-

vestigen, op grond dat de conclusies van de deskundigen "bijzonder goed gemotiveerd en 
gestaafd zijn. Het advies dat de ergoloog, professor Tomas, in fine van het deskundigen-
onderzoek geeft, houdt overigens in het bijzonder rekening met de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt waarop de (eiser) actief is, herziet bijgevolg het percentage door het te ver-
minderen en geeft aldus een erg genuanceerde beoordeling van (zijn) verlies aan socio-
economische geschiktheid. Bij de beoordeling van die vermindering van de arbeidsmarkt 
wordt er overigens met meerdere criteria rekening gehouden, waaronder de professionele 
persoonlijkheid van de (eiser) (...). Het gerechtelijk deskundigenonderzoek werd door de 
rechtbank net bevolen om geïnformeerd te worden over de omvang van de verwondingen, 
gezien de betwisting op medisch en ergologisch vlak, en die informatie had een dubbel 
doel, aangezien ze de klemtoon legde op de medische vaststellingen en ze aan de socio-
economische gevolgen een grondig en uitgebreid onderzoek heeft gewijd, dat is gevoerd 
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door  een vooraanstaand deskundige op grond van de vastgestelde fysiologische onge-
schiktheid".

De feitenrechter is wellicht niet gebonden door de conclusies van de deskundigen die 
hij aangesteld heeft om hem toelichtingen te verschaffen. Hij moet krachtens artikel 149 
van de Grondwet echter wel de conclusie beantwoorden die hem verzoekt dat verslag te 
bevestigen en toelichten waarom hij het verwerpt.

Het bestreden arrest, dat erkent dat "het grondige ergologisch onderzoek van de heer 
Tomas een gedetailleerd beeld van (eisers) situatie geeft in het licht van de verschillende 
pertinente criteria die zijn arbeidsgeschiktheid voor de algemene arbeidsmarkt bepalen", 
maar beslist dat de bevindingen van de ergoloog verworpen moeten worden, en de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid bijgevolg op 20 pct. vaststelt, verklaart niet waarom 
de bevindingen van een verslag waarvan het de pertinentie nochtans toegeeft, verworpen 
moeten worden. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van ar-
tikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Volgens artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende 

de schadeloosstelling voor beroepsziekten heeft de getroffene recht op een jaar-
lijkse vergoeding bepaald naar zijn graad van arbeidsongeschiktheid, wanneer de 
arbeidsongeschiktheid blijvend wordt.

De blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte bestaat 
in het verlies of de vermindering van de economische waarde van de getroffene 
op de algemene arbeidsmarkt. De omvang van de schade wordt niet alleen op 
grond van de fysieke ongeschiktheid beoordeeld, maar ook op grond van de leef-
tijd, de vakbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de omscholingsmogelijkhe-
den en het  concurrentievermogen van de getroffene op de  algemene arbeids-
markt.

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid weliswaar het 
bestaan van een fysiologische ongeschiktheid veronderstelt, vormt de graad van 
laatstgenoemde  ongeschiktheid  echter  niet  noodzakelijkerwijs  het  doorslagge-
vende gegeven voor het bepalen van de graad van blijvende ongeschiktheid.

Het arrest dat beslist om de blijvende arbeidsongeschiktheid, die door de eerste 
rechters op 39 pct. was bepaald, tot 20 pct. te verminderen, door als regel te stel-
len dat "de fysieke ongeschiktheid het doorslaggevende bestanddeel van [blijven-
de] arbeidsongeschiktheid is" en dat "arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan 
socio-economische factoren,  belangrijke  schommelingen ondergaat  naargelang 
van de omvang van die fysieke arbeidsongeschiktheid", schendt voormeld artikel 
35.

Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en derde onderdeel van het 

middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de graad van eisers blijvende ar-
beidsongeschiktheid vaststelt.

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

Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, 
veroordeelt verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
11 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 

Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Geinger. 

Nr. 402

3° KAMER - 11 september 2006

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ - PETROLEUMNIJVERHEID 
EN - HANDEL - WERKZEKERHEID - BEDING - DRAAGWIJDTE

Het  beding  van  bestaanszekerheid,  bepaald  in  de  overeenkomst  van  3  sept.  1960,  
bekrachtigd  op  27 feb.  1975 als  collectieve  arbeidsovereenkomst  door  het  Nationaal  
Paritair  Comité  voor  de  petroleumnijverheid  en  -handel,  legt  aardoliebedrijven  het  
absolute  verbod  op het  vervoer,  het  laden  en  lossen  van aardolieproducten  en hun 
derivaten uit  te  besteden, indien die werken te allen tijde door het  personeel  van de 
onderneming werden uitgevoerd1. (Art. 2.1.b, Overeenkomst 3 sept. 1960 betreffende de 
bestaanszekerheid,  bekrachtigd  op  27 feb.  1975 als  c.a.o.door  het  Nationaal  Paritair 
Comité voor de petroleumnijverheid en-handel)

(B. T. EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 7 januari 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 6, 1147, 1148, 1349, 1353 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 6 en 7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
de artikelen 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-

beidsovereenkomsten en de paritaire comités;

1 Overeenkomst 3 sept. 1960, B.S. 10 mei 1975, pp. 5847 en 5848.
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artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, algemeen ver-
bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 februari 1981, waarbij algemeen ver-
bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980 tot 
wijziging van de overeenkomst van 3 september 1960 betreffende de bestaanszekerheid, 
bekrachtigd op 27 februari 1975 als collectieve arbeidsovereenkomst door het Nationaal 
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 28 maart 1975, en de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de 
overeenkomst van 3 september 1960 betreffende de bestaanszekerheid, uitsluitend met het 
oog op de neerlegging ervan bekrachtigd bij de overeenkomst die op 27 februari 1975 is 
gesloten door het Nationaal Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast 1° dat de verweerster in de loop van het jaar 1990 "beslist heeft 

haar transportactiviteiten te herstructureren [...]; [dat zij] verklaart dat zij deze beslissing 
heeft moeten nemen om economische en financiële redenen die een invloed hebben op de 
transportsector : het beroep dat haar concurrenten voor de transportactiviteit binnen de 
aardoliesector  op  onderaannemers  doen  en  de  concurrentieproblemen  die  veroorzaakt 
worden door de lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", dat zij 
haar  concurrentiepositie  alleen kon herstellen door  interne maatregelen,  aangezien het 
programma dat zij hiervoor had voorgesteld geweigerd was, zodat zij haar transportdienst 
heeft moeten sluiten, en 2° dat de eiser, die vóór 31 december 1979 in dienst is getreden, 
krachtens artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, alge-
meen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 februari 1981, een beroep kon 
doen op de verbintenis van bestaanszekerheid, vervat in de overeenkomst van 3 september 
1960, bekrachtigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, en dat 
deze verbintenis van bestaanszekerheid voor de verweerster een dwingende rechtsnorm 
vormde; dat het arrest vervolgens beslist dat de verbintenis van de werkgevers die vervat 
is in artikel 1 van die overeenkomst om in de toekomst aan derden geen werken meer toe 
te vertrouwen die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd, 
uitgelegd moet worden als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis 
en verwerpt, na vastgesteld te hebben dat de verweerster die inspanningsverbintenis is na-
gekomen, de vordering van de eiser om voor zijn ontslag vergoed te worden wegens mis-
kenning van dit beding van werkzekerheid, om alle redenen die thans als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en meer bepaald op de volgende gronden :

"Wat betreft de aard zelf van de verplichting van bestaanszekerheid, moet die aard uit-
gelegd worden in het licht van alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en 
van de reële wil van de partijen om een dergelijke verbintenis aan te gaan;

Zoals de eerste rechter opmerkt, 'moet de rechter de gemeenschappelijke intentie van de 
partijen onderzoeken die aan het afsluiten van de overeenkomst voorafgegaan is' [...]. In 
het kader van dit onderzoek houdt de rechter rekening met de wijze waarop de overeen-
komst  is  uitgevoerd,  maar  ook met  de aan de overeenkomst  externe omstandigheden, 
waaruit de wil van de medecontractanten afgeleid kan worden [...];

De collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, dat de verplichtingen uit 
de overeenkomst van 3 september 1960 overneemt, bevat de verplichtingen die de onder-
tekenende werknemers en organisaties moeten nakomen;

A. De werkgevers verplichten zich ertoe 'om in de toekomst aan derden geen werken 
meer toe te vertrouwen, die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden 
uitgevoerd, zelfs indien zulks geen afdanking van personeel zou meebrengen' (punt 1);

Voor de analyse van dit artikel moet rekening gehouden worden met punt II van de 
overeenkomst, waarin vermeld wordt dat 'de partijen van oordeel zijn dat de mogelijkheid 
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bestaat zich van iedere afdanking van het thans in dienst zijnde personeel te onthouden, 
zolang de hierna vermelde mogelijkheden niet werden benut :

1. Op het vlak van de aardoliebedrijven :
a) vervroegde oppensioenstelling in behoorlijke voorwaarden en mits akkoord van de 

betrokken werknemers [...];
b) beperking van de aanwending van arbeidskrachten buiten de onderneming, dit wil 

zeggen dat aan derden geen werken toevertrouwd mogen worden die te allen tijde door 
het personeel van de onderneming werden uitgevoerd. Door werken verstaat men niet al-
leen de onderhouds- en produktiewerken, maar eveneens het vervoer, het laden en lossen 
van aardolieprodukten en hun derivaten;

B. De aardolie-industrie verplicht zich tot het volgende :
'2. Op het vlak van de aardolie-industrie, na uitputting van de mogelijkheden opgesomd 

sub 1 :
a) overplaatsing tussen de bedrijven van het beschikbaar personeel,  met behoud der 

verworven rechten, met dien verstande dat geen overplaatsing mag gebeuren wanneer de 
werknemer vijfentwintig jaar dienst in de nijverheid telt, of wanneer hij ten minste vijftig 
jaar oud is';

In 1960, op het ogenblik van de hernieuwing, binnen de sector, van de overeenkomst 
over de bestaanszekerheid (met name op 30 januari 1959), hebben de contracterende par-
tijen - de petroleumfederatie en de vertegenwoordigers van de werknemers - gepreciseerd:

'Het akkoord over de bestaanszekerheid zal hernieuwd worden, maar er wordt nota ge-
nomen van een intentieverklaring van de vakorganisaties voor een soepele toepassing van 
het akkoord van 3 september 1960 [...];

In de eventualiteit van ongunstige economische gevolgen van het genoemd akkoord, 
verklaren de vakbondsorganisaties zich bereid de soepele toepassing ervan op het vlak 
van de onderneming, en bij gebreke hieraan, op het nationaal vlak te onderzoeken [...];

De toepassing van het akkoord van 3 september 1960 kan, op verzoek van de vakorga-
nisaties, op het vlak van de ondernemingen, onderzocht worden in een geest van goede 
trouw en begrip';

De overeenkomst van 30 januari 1959 bepaalt, van zijn kant, dat 'het recht van de werk-
gever personeel te ontslaan behouden blijft. De werkgevers geven evenwel de verzekering 
dat, enerzijds, zij al het mogelijke zullen doen om geen personeel af te danken en, ander-
zijds, in geval het nodig zou zijn personeel te ontslaan, alle willekeur vermeden zal wor-
den';

Uit die verschillende bepalingen volgt dat het voorwerp van de collectieve arbeidsover-
eenkomst weliswaar bestond in de toekenning van een 'bestaanszekerheid' ten laste van de 
werkgevers uit de aardoliesector, maar dat die verplichting, uitgelegd in het licht van het 
geheel van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en van de teksten die 
aan de oorsprong ervan lagen, geen resultaatsverbintenis maar wel een inspanningsverbin-
tenis inhield;

Die verbintenis bestaat erin dat degene die de verplichting moet nakomen, al het moge-
lijke moet doen om een bepaald resultaat te bereiken, zonder dat hij daarom tot dat resul-
taat gehouden is [...];

Te dezen bestond de intentie van de partijen - de ondertekenaars van de collectieve 
overeenkomsten -  erin  de werkzekerheid binnen de aardoliesector  te  waarborgen,  met 
name door een soepel verbod op onderaanneming, zonder aantasting van het afdankings-
recht van werkgevers. Luidens de overeenkomst van 1959 werd de werkgevers gevraagd 
'de verzekering te geven' dat 'zij al het mogelijke zouden doen om geen personeel af te 
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danken en, in geval het nodig zou zijn personeel te ontslaan, alle willekeur vermeden zou 
worden';

Die verplichting kan niet worden uitgelegd als een resultaatsverbintenis, hetgeen op dat 
ogenblik, en onrechtstreeks, gelijk zou staan met een absoluut verbod op ontslag, aange-
zien de  aardoliemaatschappijen,  ondanks ongunstige  economische  omstandigheden,  de 
verlieslatende activiteiten niet zouden mogen uitbesteden en het personeel in dienst zou-
den moeten houden;

Dergelijke verplichting zou een aantasting vormen van de openbare orde, die bedingen 
verbiedt die [de] partijen verhinderen de overeenkomst te beëindigen, tenzij om een drin-
gende reden. Volgens het arrest van 31 oktober 1975 is 'nietig, wegens strijdigheid met de 
openbare orde, is de bepaling van een arbeidsovereenkomst volgens welke de werkgever 
nooit de werknemer kan afdanken, tenzij wegens ernstige redenen' (A.C., 1976, I, 278);

Wat betreft de verplichtingen ten laste van de aardoliebedrijven, kan de verplichting 
van bestaanszekerheid dus enkel als een inspanningsverbintenis beschouwd worden".

Grieven
Eerste onderdeel
De bepalingen met betrekking tot de bestaanszekerheid, vervat in de punten I (of 1) en 

II (of 2) van de overeenkomst van 3 september 1960, bekrachtigd bij de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 27 februari 1975, zijn, wat de werknemers betreft die, net als ei-
ser, definitief aangeworven zijn met een overeenkomst van onbepaalde duur, en die op 1 
december 1979 in dienst waren, opgenomen in artikel 1 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 31 december 1980, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk be-
sluit van 19 februari 1981.

Die bepalingen hebben krachtens de artikelen 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 
1968, bijgevolg kracht van wet voor de werkgevers en de werknemers die bij overeen-
komst gebonden zijn.

Hoewel er bij de uitlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst rekening kan wor-
den gehouden met de context van de onderhandelingen die tot de overeenkomst geleid 
hebben, mag de rechter aan een beding van de overeenkomst geen voorwaarde toevoegen 
die deze niet bevat en, op die grond, de rechten van de werknemers op de eerbiediging, 
door de werkgever, van de overeengekomen, bij koninklijk besluit algemeen verbindend 
verklaarde tekst beperken.

De verbintenis van de werkgevers die vervat is in de artikelen I (of 1) en II (of 2) van 
de overeenkomst van 3 september 1960 om aan derden geen werken meer toe te vertrou-
wen die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd, ook al 
leidt dit niet tot afdanking van personeel en staat de afdanking dus a fortiori in oorzakelijk 
verband met het feit dat dergelijke werken aan derden worden toevertrouwd, kan enkel 
uitgelegd worden als een resultaatsverbintenis in de zin van de artikelen 1147 en 1148 van 
het Burgerlijk Wetboek. De werkgever ontzegt zich immers onbeperkt het recht om een 
beroep op onderaannemers te doen en de rechter kan aan die tekst niet de voorwaarde toe-
voegen - die er niet in vervat is - dat de eerbiediging van dat verbod afhankelijk is van de 
concurrentiemogelijkheden van het bedrijf.

Het arrest, dat erkent dat de verweerster de beslissing genomen heeft om haar vervoers-
activiteiten te  herstructureren "om economische en financiële  redenen die een invloed 
hebben op de transportsector : het beroep dat haar concurrenten voor de transportactiviteit 
binnen de aardoliesector op onderaannemers doen en de concurrentieproblemen die ver-
oorzaakt worden door de lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", 
dat zij haar vervoersactiviteit uiteindelijk ontmanteld heeft maar eisers aanspraak op ver-
goeding van de morele schade ten gevolge van zijn afdanking verwerpt, op grond dat het 
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beding van werkzekerheid alleen als een inspanningsverbintenis aangemerkt kan worden, 
schendt derhalve artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, 
dat de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de overeenkomst van 3 september 1960, bekrach-
tigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, op de arbeidsverhou-
ding tussen de eiser en de verweerster toepasselijk maakt, miskent de begrippen inspan-
ningsverbintenis en resultaatsverbintenis in de zin van de artikelen 1147 en 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van die bepalingen) en schendt de artikelen 5, 19 en 31 
van de wet van 5 december 1968.

Tweede onderdeel
In haar appelconclusie verzoekt de verweerster het arbeidshof het beding van werkze-

kerheid als inspanningsverbintenis te omschrijven in het licht van de gemeenschappelijke 
intentie van de contracterende partijen, zoals dit uit de tekst van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 27 februari 1975 en uit de commentaar op die collectieve arbeidsover-
eenkomst blijkt. De verweerster grondt haar verzoek niet op de tekst van de overeenkomst 
uit 1959 en uit de inventaris van haar stukken blijkt niet dat zij dit akkoord zou hebben 
neergelegd.

De eiser verzoekt het arbeidshof van zijn kant om het beding van bestaanszekerheid als 
resultaatsverbintenis te omschrijven op grond van de overeenkomst van 3 september 1960 
en op grond van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 februari 1975 en 31 decem-
ber  1980.  Hij  voert  geen overeenkomst  uit  1959 aan en een dergelijke  overeenkomst 
steekt niet in de inventaris van de stukken van zijn dossier.

Het arrest dat zijn beslissing dat artikel I (of 1) van de overeenkomst van 3 september 
1960 als een inspanningsverbintenis aangemerkt moet worden, op de inhoud grondt van 
een overeenkomst van 30 januari 1959, waarvan de rechter zelf weet had maar welke niet 
aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Derde onderdeel
Hoewel de arbeidsovereenkomst krachtens de artikelen 7 van de wet van 3 juli 1978 en 

1780 van het Burgerlijk Wetboek nooit voor het leven wordt gesloten, zodat bedingen die 
het beginsel van een absoluut verbod op afdanking vooropstellen, nietig zijn overeenkom-
stig de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek en 6 van de wet van 3 juli 1978, zijn de be-
dingen die de uitoefening van het afdankingrecht slechts beperken, zonder het onmogelijk 
te maken, geoorloofd, en wanneer ze vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst 
die bij koninklijk besluit algemeen verbindend is verklaard en in zoverre ze van toepas-
sing zijn, strekken ze de partijen tot wet overeenkomstig de artikelen 5, 19 en 31 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-komsten en de pari-
taire comités.

Dat een beding de afdankingsmogelijkheden van de werkgever beperkt en hem bijge-
volg  kan dwingen  om personeel  ondanks  ongunstige  economische omstandigheden  in 
dienst te houden, heeft op zich niet tot gevolg dat de verbintenis voor het leven is aange-
gaan.

Op grond van het beding van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 
december 1980, dat de verbintenissen betreffende de bestaanszekerheid overneemt die 
voorgeschreven zijn bij de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de overeenkomst van 3 sep-
tember 1960, bekrachtigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, 
hebben de werkgevers uit de aardoliesector zich niet het recht op afdanking ontzegd maar 
uitsluitend het recht om op onderaanneming een beroep te doen en om die reden af te dan-
ken. Dit beding, dat enkel de redenen beperkt op grond waarvan de werkgever personeel 
wettig kan afdanken, is geoorloofd.

Het arrest, dat beslist dat dit beding, indien het uitgelegd werd als een resultaatsverbin-
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tenis, de openbare orde zou aantasten omdat het een absoluut verbod op afdanking zou in-
houden en bijgevolg nietig zou zijn, en dat hieruit afleidt dat de verplichting tot bestaans-
zekerheid slechts als een inspanningsverbintenis aangemerkt kan worden, schendt bijge-
volg de artikelen 6 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 6 en 7 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 be-
treffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat de bepalingen van bestaanszekerheid, voorgeschreven bij 

de collectieve arbeidsovereenkomst  van 3 september 1960 betreffende de be-
staanszekerheid, bekrachtigd op 27 februari 1960 als collectieve arbeidsovereen-
komst door het Nationaal Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -han-
del, en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 28 maart 
1975, op de eiser van toepassing zijn krachtens artikel 1 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 31 december 1980 tot wijziging van de voormelde over-
eenkomst van 3 september 1960, algemeen verbindend verklaard bij het konink-
lijk besluit van 19 februari 1981, en dat de daarin bepaalde "verplichting van be-
staanszekerheid" "voor de werkgevers van de betrokken sector", waaronder de 
verweerster, "een dwingende normatieve bepaling" vormt.

Luidens artikel  1  van de  collectieve  arbeidsovereenkomst  van 3 september 
1960, betuigen de werkgevers hun instemming om in de toekomst aan derden 
geen werken meer toe te vertrouwen, die te allen tijde door het personeel van de 
onderneming werden uitgevoerd, zelfs indien zulks geen afdanking van perso-
neel zou meebrengen.

De partijen hebben in artikel 2, 1, b), van die collectieve arbeidsovereenkomst 
gepreciseerd dat zij van oordeel zijn dat de mogelijkheid bestaat om zich van ie-
dere afdanking van het in dienst zijnde personeel te onthouden, zolang de aard-
oliemaatschappijen de mogelijkheid niet benut hebben de aanwending van ar-
beidskrachten buiten de onderneming te beperken, wat impliceert dat aan derden 
geen werken zoals vervoer, laden en lossen van aardolieproducten en hun deriva-
ten, toevertrouwd mogen worden die te allen tijde door het personeel van de on-
derneming werden uitgevoerd.

Uit de bewoordingen zelf van die wettelijke bepalingen volgt dat ze een aard-
oliemaatschappij het absolute verbod opleggen het vervoer, het laden en lossen 
van aardolieproducten en hun derivaten uit te besteden, indien die werken te al-
len tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster, een aardoliemaatschappij met een 
"distributieafdeling", die "drieënveertig tankwagenchauffeurs" tewerkstelt,  "be-
slist heeft haar transportactiviteiten te herstructureren [...] om economische en fi-
nanciële redenen die een invloed hebben op de transportsector : het beroep dat 
haar concurrenten voor de transportactiviteit binnen de aardoliesector op onder-
aannemers doen en de concurrentieproblemen die veroorzaakt worden door de 
lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", maar, om eisers 
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vordering tot vergoeding van de morele schade die hij geleden heeft wegens zijn 
afdanking ten gevolge van de "ontmanteling van [die] activiteit[en]" te verwer-
pen, oordeelt dat een aardoliemaatschappij, op grond van "ongunstige economi-
sche omstandigheden", "de verlieslatende activiteit" mag "uitbesteden", en dat, 
door hieraan de draagwijdte van een inspanningsverbintenis toe te kennen, de 
verweerster ontslaat van haar verplichting om aan derden geen werken toe te ver-
trouwen die te allen tijde door haar personeel  werden uitgevoerd,  schendt de 
voormelde wettelijke 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.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 403

3° KAMER - 11 september 2006

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN – VOORZITTER VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK - VERZOEK - WERKGEVER DIE MEERDERE FEITEN AANVOERT - GEEN FOUT 
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - GEVOLG - EERDERE FEITEN - ONDERZOEK

Wanneer  het  bestreden  arrest  de  feiten  die  aan  de  personeelsafgevaardigde  in  de  
ondernemingsraad of  in  het  comité  voor  veiligheid  en  hygiëne,  of  aan de kandidaat-
personeelsafgevaardigde  verweten  worden,  en  die  drie  werkdagen  of  minder  zijn 
voorafgegaan aan het verzoek dat de werkgever, die een ontslag om dringende reden 
overweegt,  aan  de  voorzitter  van  de  arbeidsrechtbank  richt,  als  fout  weigert  aan  te  
merken,  hoeft  dat  arrest  bijgevolg  geen  feiten  te  onderzoeken  die  méér  dan  drie  
werkdagen  vóór  het  verzoek  hebben  plaatsgevonden,  aangezien  die  geen  weerslag 
kunnen hebben op het dringend karakter van een gedrag dat niet fout is bevonden1. (Art. 
4, §1, Wet 19 maart 1991)

(TAXIS AUTOLUX, commanditaire vennootschap op aandelen T. M.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 27 nov. 1989, AR 8650, nr 197; 2 dec. 1996, AR S.95.0138.F, nr 472; 7 april 2003, AR 
S.00.0013.F, nr 229.
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(A.R. S.05.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 20 mei 2005 op verwij-

zing gewezen is door het Arbeidshof te Bergen, ten gevolge van het arrest van 18 
december 2000 van het Hof.2

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1 en 2, en 2, 4, §3, en, voor zover nodig, 12 van de wet van 19 maart 

1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-
nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;

- artikel 35, inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten;

- artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, gesloten in het Pa-
ritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs 
die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's, algemeen verbindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 21 december 1990;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest vermeldt dat, binnen het kader van de procedure, (onder andere) "de weige-

ring om retourbiljetten te koop aan te bieden" als dringende reden wordt aangevoerd en 
dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien van de verkoop [van die 
biljetten] te hebben aangenomen", en beslist vervolgens dat "het feit voornoemde [biljet-
ten] niet aan alle taxiklanten te koop aan te bieden" - de eerste grief die tot staving van de 
vordering tot erkenning van de dringende reden was aangevoerd - "niet kan begrepen wor-
den als ongehoorzaamheid die grond voor een dringende reden vormt", op grond dat het 
loonstelsel "onwettig" was en de werknemer niet gehouden is "een onwettig bevel" na te 
komen. Bijgevolg verklaart het arrest het hoger beroep van de verweerder gegrond en 
staat het zijn ontslag om dringende reden niet toe.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenering :
Het arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweerder betoogt dat "het systeem [van de 

retourbiljetten] dat [bij de eiseres] toegepast wordt, onwettig is in zoverre het in strijd is 
met artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 tot vaststelling van 
de minimumlonen van de chauffeurs  die  zijn  tewerkgesteld in de ondernemingen van 
taxi's" en dat de eiseres "tegenwerpt dat het loonstelsel wettig is", oordeelt dat "de wettig-
heid van het loonstelsel onderzocht moet worden in het licht van artikel 51 van de wet van 
5 december 1968, dat een hiërarchie van sociaalrechtelijke bepalingen invoert. Uit die hië-
rarchie volgt dat de in de sector geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die bij konink-
lijk besluit algemeen verbindend is verklaard, voorrang heeft op de collectieve arbeids-
overeenkomst die niet bij koninklijk besluit algemeen verbindend is verklaard (voor de 
werkgevers die in het paritair comité vertegenwoordigd zijn), en die zelf voorrang heeft 

2 Het arrest van het Hof van 18 december 2000 is niet in AC. gepubliceerd 
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op de arbeidsovereenkomst".
Na de verschillende, door de partijen aangevoerde teksten vermeld te hebben, namelijk 

"een akkoord uit 1981", gesloten binnen de ondernemingsraad, "de arbeidsovereenkomst", 
"de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990", "de Bijbel van de taxi" en een "in-
terne bedrijfsmededeling", vervolgt het arrest :

"6. De analyse van die verschillende teksten leidt tot de volgende opmerkingen :
Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 is duidelijk;
Het vermeldt duidelijk dat :
'De chauffeurs bezoldigd worden onder de vorm van een percentage op de ontvangsten 

(percentage berekend op 89,90 pct. van de bruto-ontvangsten, verminderd met de belas-
ting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding, hetzij op 
84,73 pct. van de bruto-ontvangsten);

- 36 pct. wanneer het maximumtarief van toepassing is of
- 35 pct. wanneer het maximumtarief niet van toepassing is';
Uit de lezing van dat artikel blijkt dat :
- de basis voor de berekening van het loon van de chauffeur bepaald wordt door 'een 

percentage op de ontvangsten';
- de in rekening te brengen ontvangsten zijn 'de bruto-ontvangsten', verminderd met de 

belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.- vergoeding, dus 
84,73 pct. van de 'bruto-ontvangsten';

- het bedrag van het loon van de chauffeur is een percentage (36 pct. of 35 pct.) van de 
'bruto-ontvangsten' (verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loon-
matiging en de A.R.A.B.- vergoeding); 

Uit de verschillende bestanddelen van artikel 2 kan bijgevolg worden afgeleid dat het 
loon van de chauffeurs gelijk is aan 36 pct. of 35 pct. van 89,90 pct. van de 'bruto-ont-
vangsten (verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en 
de A.R.A.B.- vergoeding), wat overeenkomst met 84,73 pct. van de bruto-ontvangsten;

Dit loon vormt het minimumloon van de chauffeur;
7. Aangezien het voormelde artikel 2 uitdrukkelijk verwijst naar het begrip 'bruto-ont-

vangsten' (na aftrek van bepaalde lasten) om het loon van de chauffeur te bepalen, kan 
met niets anders dan met de 'bruto-ontvangsten' rekening worden gehouden;

De enige bestanddelen die volgens dat artikel in mindering kunnen worden gebracht 
van de 'bruto-ontvangsten' zijn de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging 
en de A.R.A.B.- vergoeding;

De klantenkortingen zijn niet begrepen in de bij dat artikel bedoelde verminderingen. 
Zij dienen daaraan dus niet toegevoegd te worden;

8. De 'bruto-ontvangsten' zijn in de zin van artikel 2 bijgevolg het totaalbedrag van de 
taxiritten;

Wat dat betreft merkt het [arbeidshof] op dat de taxichauffeur, alvorens de klantenkor-
ting van 25 pct. te berekenen, de kost van de heen- en terugreis moet bepalen, d.w.z. de 
'bruto-ontvangsten', en van die ontvangsten 25 pct. moet aftrekken om de klantenkorting 
te bepalen;

Het [arbeidshof] leidt hieruit af dat het bedrag van het retourbiljet deel uitmaakt van de 
'bruto-ontvangsten' in de zin van artikel 2;

9. Indien de tekst onduidelijk was, quod non, dan zou onderzocht moeten worden of er 
onder 'bruto-ontvangsten' moet worden verstaan 'het bedrag van een biljet voor een heen- 
en terugreis zonder aftrek van de korting van 25 pct.' dan wel 'met aftrek van de korting 
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van 25 pct.';
Met behulp van de techniek van de uitlegging der teksten kan op deze vraag geant-

woord worden :
a) Op niveau van de sector :
[...] De wil van de partijen die de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 

hebben gesloten, kan op grond van de volgende gegevens worden vastgelegd :
- de draagwijdte van de artikelen en de titel van de collectieve arbeidsovereenkomst;
volgens de titel die aan deze collectieve arbeidsovereenkomst gegeven werd ('vaststel-

ling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen 
van taxi's') hebben de sociale partners de minimumlonen willen vaststellen van de chauf-
feurs die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die van het Paritair Comité afhangen;

het precieze doel van die collectieve arbeidsovereenkomst bestaat in de vaststelling van 
de minimumlonen van de chauffeurs;

het in overweging genomen criterium is dat van een variabel loon, bepaald door een 
percentage op de 'bruto-ontvangsten', verminderd met de belasting over de toegevoegde 
waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding (voormeld artikel 2);

De sociale partners hebben niet beslist om van die 'bruto-ontvangsten' de kortingen af te 
trekken die door een onderneming op de prijs van een rit worden toegekend. Uit geen en-
kele bepaling van de collectieve arbeidsovereenkomst kan zulks worden afgeleid;

[...] Conclusie
De enige uitlegging die aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 gege-

ven kan worden, is dat het minimumloon van de chauffeur bepaald moet worden op grond 
van de 'bruto-ontvangsten', zoals vastgesteld in artikel 2 van die overeenkomst;

Geen enkel ander bedrag mag van die 'bruto-ontvangsten' afgetrokken worden, om het 
in de sector geldende minimumloon niet aan te tasten;

b) Op niveau van de onderneming
De arbeidsovereenkomst tussen [de verweerder] en de [eiseres] bepaalt, in duidelijke 

bewoordingen, dat 'het loon bestaat uit [...] : afdeling Zaventem : 35 pct. van de ontvang-
sten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde [...]; afdeling Brussel : 36 pct. van 
de ontvangsten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde';

De in aanmerking te nemen ontvangsten zijn volgens de arbeidsovereenkomst de 'ont-
vangsten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde';

Wanneer [de eiseres] daarenboven de ontvangsten vermindert met de aan de klanten 
toegestane kortingen, voegt zij een voorwaarde aan de tekst van de arbeidsovereenkomst 
toe. Zij miskent aldus het beginsel van de overeenkomst-wet, bedoeld in artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek;

[...] Conclusie
Wanneer [de eiseres] de 'bruto-ontvangsten' vermindert met de aan de klanten toege-

kende korting van 25 pct., voegt zij een gegeven aan de arbeidsovereenkomst toe;
Dit gegeven tast bijgevolg het loon van de chauffeurs aan, omdat dit hun loon vermin-

dert met de korting van 25 pct.;
11. Uit de voorgaande overwegingen leidt het [arbeidshof] af dat het loonstelsel dat 

door [de eiseres] sinds 1981 in haar bedrijf is ingevoerd, in strijd is met de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 29 mei 1990 en met de arbeidsovereenkomst van de betrokkene",

en
"2. Het [arbeidshof] heeft beslist dat het loonstelsel, 'retourbiljet'  genoemd, onwettig 
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was;
3. Overeenkomstig de voormelde rechtspraak is de werknemer niet gehouden een on-

wettig bevel na te komen. Het in de arbeidsovereenkomst bedoelde beding bevat een on-
wettige verplichting, aangezien het de werknemer dwingt aan alle klanten de retourbiljet-
ten te koop aan te bieden die in strijd zijn met de verplichting van artikel 2 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1990;

Het feit dat deze retourbiljetten niet aan alle taxiklanten verkocht of te koop aangebo-
den worden - hetgeen niet is aangetoond - kan bijgevolg geen ongehoorzaamheid vormen 
die grond voor een dwingende reden oplevert;

4. Uit de verkoopsresultaten die [de eiseres] heeft voorgelegd, kan het [arbeidshof] af-
leiden dat [de verweerder] weliswaar niet tot de 'beste' verkopers van retourbiljetten be-
hoorde [...], maar ze tonen evenmin aan dat hij één van de 'slechtste' verkopers van die 
biljetten zou zijn [...];

6. Uit de door [de eiseres] opgestelde cijfers, ten slotte, blijkt dat [de verweerder] re-
tourbiljetten verkocht heeft;

Hoewel hij, in vergelijking tot de zes beste verkopers, geen 'kampioen' van de verkoop 
is, is hij evenmin de slechtste, aangezien hij zich binnen het gemiddelde van de eenen-
veertig bevindt;

[De eiseres] kan hem in geen geval een totaal gebrek aan verkoop verwijten".
Grieven
1. Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-

regeling voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden slechts worden ont-
slagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of 
om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan wer-
den erkend. De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de personeelsafgevaardigden 
het voordeel genieten van de bepalingen van de eerste paragraaf gedurende een periode 
die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de 
verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verko-
zen kandidaten worden aangesteld.

Volgens de artikelen 4, §3, van dezelfde wet en 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,  wordt onder dringende reden verstaan de 
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Het arbeidshof heeft vastgesteld dat de verweerder ten gevolge van de sociale verkie-
zingen van 1995 zitting heeft gehouden in de ondernemingsraad, dat de eiseres op 1 de-
cember 1997 de verweerder en zijn vakvereniging ingelicht heeft van haar voornemen een 
procedure tot ontslag om dringende reden in te leiden, waarbij drie feiten als dringende re-
den worden aangevoerd, o.a. "de weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden".

2. Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, gesloten in het 
Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs 
die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's, en algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 21 december 1990, bepaalt : 

"De chauffeurs worden bezoldigd onder de vorm van een percentage op de ontvangsten 
(percentage berekend op 89,90 pct. van de 'bruto-ontvangsten', verminderd met de BTW, 
de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding, hetzij op 84,73 pct. van de bruto-ontvang-
sten);
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- 36 pct. wanneer het maximumtarief van toepassing is of
- 35 pct. wanneer het maximumtarief niet van toepassing is".
Die bepaling stelt het loon van de taxichauffeur vast op 36 of 35 pct. van 84,73 pct. van 

de bruto-ontvangsten, waarbij die 84,73 pct. zelf het resultaat is van een basispercentage 
van 89,80 pct., verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmati-
ging en de A.R.A.B.-vergoeding : "89,80 pct. van de 'bruto-ontvangsten', verminderd met 
[...] hetzij op 84,73 pct. van de bruto-ontvangsten".

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, dat het gedeelte van 
de bruto-ontvangsten vaststelt - 84,73 p.c. - waarop het loon van de taxichauffeur bere-
kend wordt, heeft niet tot doel te definiëren wat de bruto-ontvangsten zijn en dus evenmin 
de gegevens die hierop geen betrekking hebben, eraan toe te voegen.

Wanneer, daarenboven, een begrip dat aangewend wordt in een wettelijke bepaling zo-
als een collectieve arbeidsovereenkomst die bij koninklijk besluit algemeen verbindend is 
verklaard, niet nader gedefinieerd is, moet het in zijn gebruikelijke taalkundige betekenis 
begrepen worden.

In de gebruikelijke taalkundige betekenis zijn bruto-ontvangsten dat wat de leverancier 
van een dienst daadwerkelijk van zijn klant ontvangt, d.w.z., voor een taxibedrijf, wat de 
gebruiker van een taxi daadwerkelijk aan de chauffeur betaalt : ze kunnen niets bevatten 
wat hem niet daadwerkelijk is betaald, met name kortingen die daadwerkelijk aan de klan-
ten zijn toegekend.

Het arrest, dat beslist dat "het voormelde artikel 2 [...] verwijst naar het begrip 'bruto-
ontvangsten';  [dat]  de enige bestanddelen die volgens dat artikel in mindering kunnen 
worden gebracht van de 'bruto-ontvangsten' de belasting over de toegevoegde waarde, de 
loonmatiging en de A.R.A.B.- vergoeding zijn; [dat] de klantenkortingen niet begrepen 
zijn in de bij dat artikel bedoelde verminderingen [en dat] zij daaraan dus niet toegevoegd 
dienen te worden", en voor het overige vaststelt dat, "de taxichauffeur, alvorens de klan-
tenkorting van 25 pct.  te berekenen, de kost van de heen- en terugreis moet bepalen, 
d.w.z. de 'bruto-ontvangsten', en van die ontvangsten 25 pct. moet aftrekken om de klan-
tenkorting te bepalen", voegt aldus aan de bruto-ontvangsten bedragen toe die niet daad-
werkelijk zijn betaald en schendt artikel 2 van de voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst.

De omstandigheid dat de collectieve arbeidsovereenkomst strekt tot "vaststelling van de 
minimumlonen van de chauffeurs die in de ondernemingen van taxi's werken", belet uiter-
aard niet dat die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt op welke wijze die "minimum-
lonen" berekend moeten worden, zonder het minimumbedrag van die lonen vast te stellen.

Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat "de in aanmerking te nemen ontvangsten 
volgens de arbeidsovereenkomst de 'ontvangsten, exclusief belasting over de toegevoegde 
waarde' zijn", beslist dat eiseres, "wanneer [zij] daarenboven de ontvangsten vermindert 
met de aan de klanten toegestane kortingen, een voorwaarde aan de tekst van de arbeids-
overeenkomst toevoegt [en] aldus het beginsel van de overeenkomst-wet, bedoeld in arti-
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, miskent", miskent ook zelf de bewijskracht van de 
akte die de arbeidsovereenkomst is, aangezien het aldus het aantal verplichtingen dat de 
eiseres ten aanzien van de verweerder op het vlak van het loon moet nakomen, verhoogt, 
door aan de samenstelling van het loon bedragen toe te voegen die, door hun aard, niet 
zijn ontvangen en bijgevolg geen deel kunnen uitmaken van de ontvangsten. Het arrest 
schendt aldus artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Hoewel de eiseres, volgens het arrest, "de weigering om retourbiljetten [en niet het 
minste of geen enkel biljet] te koop aan te bieden" als dringende reden opgegeven heeft, 
wordt het bestaan van die reden noch tegengesproken noch weerlegd door de vaststellin-
gen van het arbeidshof dat de verweerder niet "één van de 'slechtste' verkopers van de re-
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tourbiljetten" is, dat uit de door de eiseres opgemaakte cijfers blijkt dat de verweerder "re-
tourbiljetten heeft verkocht" en dat de eiseres hem geen "totaal gebrek aan verkoop" kan 
verwijten.

Het arrest stelt daarentegen impliciet maar zeker het bestaan van de hierboven vermelde 
aangevoerde reden vast (de weigering retourbiljetten te koop aan te bieden) door erop te 
wijzen dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien van de verkoop van 
de retourbiljetten te hebben aangenomen".

Het arrest, dat vaststelt dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien 
van de verkoop van de retourbiljetten te hebben aangenomen" en dat de verkoop van re-
tourbiljetten, volgens de arbeidsovereenkomst, "een van de essentiële opdrachten van de 
chauffeurs vormt ", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat "het feit dat deze re-
tourbiljetten niet aan alle taxiklanten verkocht of te koop aangeboden worden, [...] geen 
ongehoorzaamheid kan vormen die grond voor een dwingende reden oplevert", op grond 
dat dit loonstelsel "onwettig" was omdat het in strijd was met de tekst van artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 en omdat het de arbeidsovereenkomst 
van de verweerder niet naleeft, en verantwoordt bijgevolg evenmin zijn beslissing naar 
recht om verweerders ontslag om dringende reden niet toe te staan (schending van de arti-
kelen 2, §1 en 2, 4, §3, en 12 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-
regeling voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, 35, inzonderheid het tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 29 mei 1990, gesloten binnen het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling 
van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van 
taxi's, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 21 december 1990, en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1 en 2, 4, §3, en, voor zover nodig, 12 van de wet van 19 maart 1991 

houdende bijzondere  ontslagregeling voor  de personeelsafgevaardigden in de onderne-
mingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaat-
sen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;

- artikel 35, inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof stelt vast dat de verweerder ten gevolge van de sociale verkiezingen van 

1995 zitting heeft gehouden in de ondernemingsraad, dat de eiseres op 1 december 1997 
de verweerder en zijn vakvereniging heeft ingelicht van haar voornemen een procedure tot 
ontslag om dringende reden in te leiden, en dat, in het kader van deze procedure, "drie fei-
ten als dringende reden worden aangevoerd :

- weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die geuit wer-
den in de brief van 12 september 1997;

- stellige wil om in zijn houding te volharden;
- schending van de verbintenis die op 30 september 1997 is aangegaan voor de voorzit-

ter van de Arbeidsrechtbank te Brussel".
In het gedeelte II, C, §3 (Het dringend karakter van de verweten fout), analyseert het ar-

rest achtereenvolgens de wettigheid van het loonstelsel (§3-a) en het dringend karakter 
van de verweten fout (§3-b) op twee aspecten : A. "Uitdrukkelijke en stellige weigering 
van verkoop" en B. "Blijvende ongehoorzaamheid, ondanks het akkoord dat voor de ar-
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beidsrechtbank bereikt werd of de stellige wil om in zijn nalatigheid te volharden". Uit die 
analyse concludeert het arrest dat er geen grond bestaat om het ontslag om dringende re-
den toe te staan, verklaart het het hoger beroep van de verweerder gegrond en staat het het 
ontslag om dringende reden niet toe.

Grieven
Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagre-

geling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen 
om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om eco-
nomische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden er-
kend. De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de personeelsafgevaardigden het 
voordeel van de bepalingen van de eerste paragraaf genieten gedurende een periode die 
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de ver-
kiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen 
kandidaten worden aangesteld.

Volgens de artikelen 4, §3, van dezelfde wet en 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt onder dringende reden verstaan de 
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Wanneer verschillende feiten als dringende reden aangevoerd worden, moet de rechter 
die beslist dat er met sommige van die feiten geen rekening gehouden kan worden, onder-
zoeken of de andere feiten een dringende reden vormen.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de eerste van de drie grieven die als drin-
gende reden ten laste van de verweerder werden opgegeven, op twee redenen steunde: 
"weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die geuit werden 
in de brief van 12 september 1997".

Op grond van de in het eerste middel opgegeven redenen beslist het arrest dat de eerste 
"subgrief" - weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden - geen dringende reden is. 
Maar, zoals ook uit de door het arbeidshof aangewende onderverdeling blijkt (A. Uitdruk-
kelijke en stellige weigering om te verkopen, B. Blijvende ongehoorzaamheid, ondanks 
het akkoord dat voor de arbeidsrechtbank bereikt werd of stellige wil om in zijn nalatig-
heid te volharden), heeft het arbeidshof in geen enkele reden van het arrest de waarheid of 
het dringend karakter van de tweede aangevoerde "subgrief" onderzocht - "de beledigin-
gen die geuit werden in de brief van 12 september 1997" - om te beslissen dat die grief 
hetzij niet is aangetoond hetzij niet dringend is.

Het arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing om verweerder ontslag om dringende 
reden niet toe te staan, niet naar recht (schending van de artikelen 2, §1 en 2, 4, §3, en 12 
van de wet van 19 maart houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafge-
vaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, en 35, 
inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de partijen, in het kader van een eerste procedure be-

treffende de erkenning van een dringende reden tot ontslag, tijdens een verzoe-
ningspoging als bedoeld in artikel 5, §3, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de on-
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dernemingsraden en in de comités voor veiligheid,  gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, op 30 
september 1997 voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank een akkoord hebben 
gesloten volgens welke de verweerder zich ertoe verbond de verplichting om re-
tourbiljetten voor te stellen, nauwgezet na te komen, terwijl de eiseres afzag van 
de voortzetting van de procedure, maar dat de maatschappij, die meende dat de 
verweerder in oktober en november 1997 minder biljetten dan voordien en dan 
de andere chauffeurs verkocht leek te hebben, op 1 december 1997 een nieuwe 
procedure heeft ingeleid, waarbij zij de weigering van de verweerder om retour-
biljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die in zijn brief van 12 septem-
ber 1997 waren geuit,  zijn stellige wil  om in zijn gedrag te  volharden en de 
schending van de verbintenis die hij op 30 september had aangegaan, als feiten 
aanvoerde die op zich het ontslag verantwoordden.

Eerste middel
Het arrest weigert de dringende reden te erkennen die eiseres afleidt uit de 

weigering van de verweerder om retourbiljetten te koop aan te bieden, niet alleen 
op grond dat  "[dit]  feit  niet  begrepen kan worden als  ongehoorzaamheid die 
grond voor een dringende reden vormt", wegens de onwettigheid van de aan de 
verweerder opgelegde verplichting om dergelijke biljetten te verkopen, maar ook 
op grond dat dit feit " niet is aangetoond ", aangezien de verweerder, in de ogen 
van het arbeidshof, voldaan had aan de hem opgelegde inspanningsverbintenis.

Het middel, dat geen kritiek uitoefent op die onderscheiden grondslag van de 
beslissing waartegen het gericht is, kan derhalve niet leiden tot vernietiging van 
die beslissing en is bijgevolg, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Tweede middel
Het arbeidshof, dat geen van de feiten die vastgesteld zijn binnen de termijn 

van drie werkdagen bedoeld in artikel 4, §1, van de wet van 19 maart 1991, als 
foutief heeft willen erkennen, hoefde niet een eerder feit te onderzoeken dat de 
beoordeling van het dringend karakter van eisers gedrag niet heeft kunnen beïn-
vloeden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Van Eeckhoutte. 

Nr. 404

3° KAMER - 11 september 2006
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BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BEGRIP

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een  
uitlegging geeft die niet te verenigen is met de bewoordingen ervan1. (Artt. 1319, 1320 en 
1322, B.W.)

(G. T. FOYER SAINTE ELISABETH v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 oktober 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat niet de verweerster maar de eiseres een handeling heeft gesteld die 

gelijkstaat  met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de eiseres, door haar 
werk stop te zetten en elke onderhandeling over de wijziging van haar opdrachten af te 
wijzen, en verwerpt bijgevolg de rechtsvordering van de eiseres tot betaling van een pro-
visionele compensatoire opzeggingsvergoeding, en zegt dat, integendeel, de bruuske ont-
slagneming van de eiseres voor de verweerster mogelijk het recht op een dergelijke ver-
goeding doet ontstaan, op de volgende gronden :

"Op 28 februari 2000 stuurt [de verweerster] aan [de eiseres] een gewone en een aange-
tekende brief, die door G.H., algemeen directeur, en A.D., voorzitter van de raad van be-
stuur, samen ondertekend zijn, en luidens welke zij herinnerd wordt aan :

- de beslissing van de raad van bestuur van [de verweerster] om de fusie of de absolutie 
[lees: overname] te aanvaarden door de vereniging zonder winstoogmerk Maison Marie 
Immaculée of door een nieuwe, op te richten vereniging zonder winstoogmerk waarin de 
activiteiten van de Maison Marie Immaculée in de vestigingen van Neuville, Ukkel ('L'O-
livier') en Zinnik ('Résidence Saint-François') verenigd zouden worden;

- hun wil om haar haar huidige functies te laten behouden, met alle daaraan verbonden 
voordelen;

Aan [de eiseres] wordt echter meegedeeld dat de opdrachten eigen aan haar functies, 
'noodzakelijkerwijs gewijzigd zullen worden ten gevolge van de nieuwe organisatie en 
van het feit dat alle belangrijke beslissingen binnen het directiecomité, in overleg, geno-
men zullen worden';

Gelet op die voorzienbare wijzigingen van de opdrachten eigen aan haar functies, wordt 

1 Cass., 11 dec. 1989, AR 8694, nr 233, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1989-90, I, nr 233; 25 sept. 
2000, AR C.99.0201.F, nr 490.
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haar gevraagd zich binnen de twee weken met die reorganisatie schriftelijk akkoord te 
verklaren, waarbij vaststaat dat 'wij zoniet, tot onze grote spijt, genoodzaakt zullen zijn 
uw ontslag te overwegen';

Bij aangetekende brief van 15 maart 2000 brengt [de eiseres] [de verweerster] ter ken-
nis dat :

- zij het voorstel uit de aangetekende brief van 28 februari 2000 onmogelijk kan aan-
vaarden;

- die brief op zich reeds een handeling vormt die gelijkstaat met een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, gelet op het feit dat die brief haar met ontslag chanteert, indien zij 
het voorstel weigert;

- de nieuwe organisatie tot gevolg heeft dat sommige van haar bevoegdheden [haar] 
ontnomen worden, wat een eenzijdige wijziging van de voorwaarden van haar arbeids-
overeenkomst zou inhouden, hetgeen eveneens beschouwd moet worden als een hande-
ling die gelijkstaat met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

- zij bijgevolg meent dat [de verweerster], bij het verstrijken van de bedenktijd die [de 
eiseres] was toebedeeld, haar arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd en dat zij de 
contractuele relatie onmogelijk kan voortzetten;

-  zij  derhalve  een  compensatoire  opzeggingsvergoeding  van  vierentwintig  maanden 
vordert, rekening houdend met haar anciënniteit (met name verkregen bij beslissing van 
de raad van bestuur van 7 februari 1994) en met de moeilijkheden die zij zal ondervinden 
om opnieuw hetzelfde of gelijksoortig werk te vinden;

Op 16 maart 2000 geeft ze haar Audi bedrijfswagen en haar gsm terug en hervat ze het 
werk bij [de verweerster] niet meer;

[...]  De eenzijdige  wijziging van een wezenlijk  bestanddeel  van de arbeidsovereen-
komst kan enkel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leiden als het een daadwer-
kelijke wijziging of op zijn minst een definitieve beslissing betreft (Cass., 13 september 
1972, Pas., 1973, I, 51; Cass., 17 december 1979, Pas., 1980, I, 475);

Een gewone intentieverklaring volstaat niet (Cass., 6 september 1972, Pas., 1973, I, 
15). De wijziging moet vaststaan en daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Immers, zolang een 
definitieve beslissing over de wijziging van de functie niet is genomen, de onderhandelin-
gen voortgezet worden en er nog geen schriftelijke voorstellen zijn, is het voorbarig de 
beëindiging aan te voeren (Arbeidshof Brussel, 10 januari 1989, C.D.S., 1992, 80);

[...] Uit het dossier van de partijen en uit hun pleidooien volgt dat de beslissing van [de 
verweerster] en van de vereniging zonder winstoogmerk Maison Marie Immaculée om 
zich te verenigen binnen een bestaande of op te richten vereniging zonder winstoogmerk 
niet louter fictief was maar het resultaat was van een beleidsbeslissing die nodig was om 
de werking te verbeteren en de financiële investeringen op de site [van de verweerster] te 
Saint-Ghislain te waarborgen, hetgeen overigens niet betwist wordt;

[De verweerster], die zich ervan bewust was dat de nieuwe organisatie van de twee ver-
enigingen  zonder  winstoogmerk wijzigingen  inhield  voor  de opdrachten eigen  aan  de 
functies van [de eiseres], directrice van [de verweerster], in zoverre zij met name haar be-
slissingsbevoegdheid zou verliezen door het overleg dat noodzakelijkerwijs vereist werd 
door de oprichting van een eigen directiecomité voor de verschillende vestigingen, heeft 
met haar brief van 28 februari 2000, weliswaar misschien bruusk maar beslist duidelijk en 
oprecht, gepoogd dit wezenlijk bestanddeel van hun contractuele relatie samen met [de ei-
seres] te herzien, door haar principeakkoord over die reorganisatie te verkrijgen, waarbij 
haar geldelijk statuut en haar sociale voordelen voor het overige behouden zijn gebleven;

[...] [De eiseres], die deze onderhandelingsfase beschouwd heeft als een handeling die 
gelijkstond met een beëindiging, d.w.z. een effectieve wijziging of op zijn minst een defi-
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nitieve beslissing tot  wijziging van een wezenlijk  bestanddeel  van de arbeidsovereen-
komst, en haar werkinstrumenten meteen heeft ingeleverd zonder het werk bij [de ver-
weerster] nog te hervatten, heeft aldus geen rekening gehouden met het feit dat :

- de voorzienbare wijzigingen van haar directieopdrachten op zijn vroegst op 1 januari 
2001, dus bijna tien maanden later, zouden ingaan;

- de aard en de omvang van de voorzienbare wijzigingen van haar directieopdrachten 
nog  bepaald  dienden  te  worden,  naast  de  rechtsvorm  die  de  twee  verenigingen  nog 
moesten kiezen wegens hun beslissing tot samenwerking; dit zijn allemaal gegevens die 
de wijzigingen van haar opdrachten als directrice van [de verweerster] nog zouden uitstel-
len;

Aangezien [de eiseres] weigerde haar standpunt te herzien na de brief van 22 maart 
2000 van de heer A.D., voorzitter van de raad van bestuur [van de verweerster], moest 
[verweersters] raadsman, in de brief die hij op 19 april 2000 als antwoord op de brief van 
28 maart 2000 van [eiseres'] raadsman verstuurde, wel besluiten, zoals [de verweerster] 
enigszins had voorzien in haar voormelde brief, dat [de eiseres] ontslag zou nemen, en dat 
dit ontslag, in voorkomend geval, uit hoofde van [de verweerster] [het recht] op een com-
pensatoire ontslagvergoeding zou doen ontstaan, doordat [de eiseres] haar geen kennis 
had gegeven van haar ontslag".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de brief van 28 februari 2000 slechts een "gewone intentiever-

klaring" vormde, dat deze geen definitieve beslissing "tot wijziging van een wezenlijk be-
standdeel van de arbeidsovereenkomst" bevatte maar een gewoon voorstel dat "een onder-
handelingsfase" inluidde, miskent aldus de bewijskracht van die brief.

Het arrest laat de brief immers het omgekeerde zeggen van wat ze werkelijk zegt, met 
name dat de opdrachten van de eiseres als directrice "noodzakelijkerwijs gewijzigd zou-
den worden ten gevolge van de nieuwe organisatie" en, zo de eiseres hiermee niet instem-
de, de verweerster "[...] genoodzaakt [zou] zijn [haar] ontslag te overwegen".

De brief van de verweerster luidde met andere woorden niet alleen een onderhande-
lingsfase in maar hield een onherroepelijke beslissing in en plaatste de eiseres voor een 
dictaat : de wijziging van haar opdrachten en het verlies van haar autonomie aanvaarden 
of een ontslagbrief ontvangen.

Uit de bewoordingen zelf van verweersters brief volgt dat het onderhandelingsaanbod 
enkel sloeg op de herziening van de functies van de eiseres. Hoewel, immers, de verweer-
ster verklaarde bereid te zijn de eiseres in haar functie te behouden, meldde ze toch dat 
"de opdrachten eigen aan [haar] functies noodzakelijkerwijs gewijzigd [zouden] worden".

Het arrest, dat beslist dat verweersters brief van 28 februari 2000 een gewone intentie-
verklaring bevat en geen definitieve beslissing die het wezenlijk bestanddeel van de over-
eenkomst, met name de opdrachten van de eiseres als directrice, met zekerheid wijzigt, 
geeft aan die brief bijgevolg een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Wanneer, inzake arbeidsovereenkomsten, een van de partijen een wezenlijk bestand-

deel van de overeenkomst wijzigt, dan beëindigt zij die overeenkomst definitief (artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer een partij de arbeidsovereenkomst beëindigt door eenzijdig een wezenlijk be-
standdeel ervan te wijzigen (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), dan hoeft de rech-
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ter niet vast te stellen dat zij de bedoeling had de overeenkomst te beëindigen.
Zoals het arrest zelf erkent, leidde de reorganisatie die in verweersters brief van 22 

maart (lees : 28 februari) 2000 werd aangekondigd, tot de wijziging van een wezenlijk be-
standdeel van haar contractuele relatie met de eiseres.

De werkgever moet krachtens de artikelen 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-
de de arbeidsovereenkomsten en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer immers 
tewerkstellen onder de overeengekomen voorwaarden.

Het arrest stelt te dezen vast dat de verweerster de eiseres heeft laten weten dat de op-
drachten eigen aan haar functies, "noodzakelijkerwijs gewijzigd" zouden worden en dat 
indien de eiseres hiermee niet instemde, zij "genoodzaakt" zou zijn haar ontslag te over-
wegen.

Die overwegingen en dit dreigement tonen op zich reeds aan dat de verweerster, door 
het versturen van haar brief van 20 maart (lees : 28 februari) 2000, definitief beslist heeft 
de arbeidsvoorwaarden van de eiseres te wijzigen en aldus een wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst van de eiseres aangetast heeft.

Het feit dat de verweerster, in haar brief, slechts een "voorzienbare" wijziging van de 
opdrachten van de eiseres aankondigde, die "op zijn vroegst op 1 januari 2001, dus bijna 
tien maanden later, zouden ingaan", belet niet dat de eiseres, aangezien de verweerster 
haar meedeelde dat zij de "noodzakelijke" beslissing had genomen om haar opdrachten te 
wijzigen, haar overeenkomst onmiddellijk beëindigde. Wat dat betreft doet het niet ter 
zake dat de wijziging van de opdrachten van de eiseres pas tien maanden later zou ingaan 
en dat er nog onderhandeld moest worden over de voorwaarden van die wijziging.

Zoals hierboven is gezegd, is de bedoeling van de werkgever om de overeenkomst nog 
enige tijd te verlengen, niet doorslaggevend. Wat van doorslaggevend belang is en wat de 
beëindiging heeft veroorzaakt, is verweersters mededeling van haar wil om de opdrachten 
van de eiseres te wijzigen of, met andere woorden, de uitvoering van de overeenkomst 
niet langer onder de overeengekomen voorwaarden voort te zetten.

Deze beslissing werd definitief zodra de verweerster aankondigde dat de aan de func-
ties van de eiseres inherente opdrachten "noodzakelijkerwijs gewijzigd" zouden worden, 
en dreigde de eiseres in geval van onenigheid te ontslaan.

De beslissing volgens welke de verweerster de overeenkomst van de eiseres niet door 
haar brief van 28 februari 2000 beëindigd heeft, op grond dat zij de eiseres alleen maar op 
de hoogte had gebracht van een "voorzienbare" reorganisatie en haar "principeakkoord" 
over die reorganisatie had gevraagd, is bijgevolg niet naar recht verantwoord, aangezien 
die omstandigheden de onherroepelijke wil van de verweerster om de overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden niet langer na te komen, niet tenietdoen (schending van de artikelen 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
In de brief die de verweerster op 28 februari 2000 aan de eiseres richt, herhaalt 

verweerster dat "de beslissing van [haar] raad van bestuur [...] om de fusie of de 
absolutie [lees: overname] op 1 januari 2001 te aanvaarden door de vereniging 
zonder winstoogmerk Maison Marie Immaculée of door een nieuwe, op te rich-
ten vereniging zonder winstoogmerk" en verklaart "bereid te zijn om [de eiseres] 
haar huidige functies te laten behouden, met alle daaraan verbonden voordelen", 
en voegt hieraan toe dat "de opdrachten eigen aan [haar] functies, noodzakelij-
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kerwijs gewijzigd z[ouden] worden ten gevolge van de nieuwe organisatie en 
van het feit dat alle belangrijke beslissingen binnen het directiecomité, in over-
leg, genomen z[ouden] worden" en vraagt de verweerster "zich binnen de twee 
weken met die reorganisatie schriftelijk akkoord te verklaren", en dat zij zoniet, 
"tot [haar] grote spijt, genoodzaakt zal zijn [haar] ontslag te overwegen".

Het arrest, dat oordeelt dat de voormelde brief geen "definitieve beslissing tot 
wijziging van een wezenlijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst" bevat, maar 
het voornemen van de verweerster weergeeft om "dit wezenlijk bestanddeel van 
hun contractuele relatie samen met [de eiseres] te [pogen te] herzien, door haar 
principeakkoord over [de] [vastgestelde] reorganisatie te verkrijgen" en een "on-
derhandelingsfase" op te starten, geeft aan die brief een uitlegging die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht er-
van.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart en in zoverre het, met bevestiging van het beroep vonnis, uit-
spraak doet over de punten van de vordering die betrekking hebben op het wille-
keurig ontslag en de terugbetaling van de lening;

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 Luik.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en De Bruyn.. 

Nr. 405

2° KAMER - 12 september 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1, 2E - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEERSREGLEMENT - ARTIKEL 61.1, 2E - BEWIJSLAST

1º  en  2°  De  vervolgende  partij  of  de  burgerlijke  partij  dragen  de  bewijslast  van  de  
omstandigheid dat  de bestuurder  die beklaagd wordt  van een overtreding van artikel  
61.1, 2e van het Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde 
heeft ter zake geen aanvoeringsplicht.
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(A. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0273.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Mechelen van 20 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft verslag uitgebracht.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Afstand
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de 

beslissingen waarbij hij en de eerste verweerder op strafgebied worden vrijge-
sproken en de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de bur-
gerlijke rechtsvorderingen van de eerste verweerder en de tweede verweerster te-
gen hem.

Middel
1.  Het artikel  61.1.2°,  Wegverkeersreglement verplicht,  bij het aangaan een 

vast oranjelicht, de bestuurder te stoppen bij de stopstreep, of zo er geen stop-
streep is, aan het verkeerslicht zelf. Hij mag het verkeerslicht enkel nog voorbij-
rijden als hij bij het aangegaan van dat licht zo dicht genaderd was, dat hij niet 
meer op voldoende wijze kon stoppen. Is het verkeerslicht bij een kruispunt ge-
plaatst, dan mag hij dit slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebrui-
kers niet in gevaar te brengen. 

2. De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de 
omstandigheid dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van de 
vermelde bepaling van het Wegverkeersreglement, op voldoende veilige wijze 
kon stoppen. De beklaagde heeft ter zake geen aanvoeringsplicht.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Door de redengeving die het bestreden vonnis bevat, antwoordt het op de 

conclusie van de eiser en verantwoordt het zijn beslissing naar recht. 
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 406

2° KAMER - 12 september 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL

2º MISDRIJF — DEELNEMING - VEREISTEN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - DEELNEMING - VEREISTEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - SCHENDING DOOR EEN WETSBEPALING - BEOORDELING DOOR 
HET HOF

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAAK - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
DRAAGWIJDTE VOOR DE STRAFRECHTER EN DE OPENBARE PARTIJ

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
GELDBOETE EN KOSTEN - ARTIKELEN 265, §3, EN 266, §1 - AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN 
RECHTSPERSOON VOOR ZIJN ORGAAN - DRAAGWIJDTE

1º Ook al houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf in de regel in 
dat  de  dader  daaraan  schuldig  moet  worden  geacht,  behoudens  overmacht  of  
onoverwinnelijke dwaling, en de overtreder dus het wettelijke vermoeden van schuld kan 
doen omkeren, toch neemt dit wettelijk schuldvermoeden niet weg dat de dader weet 
moet hebben gehad van het feit van de overtreding1.

2º en 3° Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf  
waaraan hij  zijn  medewerking verleent  maar vereist  is  enkel  dat  hij  een door de wet  
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn 
medewerking verleent en het opzet heeft  daaraan zijn medewerking te verlenen2;  die 
kennis  moet  het  feitelijke  voorhanden  zijn  van  alle  wettelijke  bestanddelen  van  het  
misdrijf betreffen.

4º  Het  Hof  beoordeelt,  zoals  elke  rechter,  zelf  of  een wetsbepaling  artikel  6  E.V.R.M.  
schendt. 

5º Artikel 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat bij verzachtende omstandigheden de rechter een 
straf moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde straf; die bepaling  
verbiedt  ook  niet  dat  de  wet  aan  de  openbare  partij  de  mogelijkheid  verleent  de  
beklaagde voor een bepaald misdrijf  bij  verzachtende omstandigheden een transactie 
aan  te  bieden  maar  de  strafrechter  verplicht  bij  ontstentenis  van  een  transactie  de  
beklaagde een straf op te leggen binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten die ze  
bepaalt. 

6º Uit de artikelen 265, §3, en 266, §1, Douane en accijnzenwet volgt onder meer dat de 
rechtspersoon hoofdelijk en burgerlijk aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten 
laste van zijn orgaan dat veroordeeld wordt voor een Douane en accijnzenwet-misdrijf en  
tevens  met  dat  orgaan  solidair  gehouden  is  tot  het  betalen  van  rechten,  taksen  en  

1 Zie Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490. 
2 Cass., 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, nr 344. 
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nalatigheidsinteresten die door dit misdrijf ontdoken zijn. 

(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT (FOB Financiën))

ARREST

(A.R. P.06.0416.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 15 februari 2006.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie midde-

len aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel betreft de strafbaarheid van het aan de eerste eiseres verweten 

feit.
Eerste onderdeel
2. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de eerste eiseres een 

loods toebehorende aan de tweede eiseres, vennootschap waarvan zij de afge-
vaardigd bestuurster was, verhuurde aan een persoon die er een aanzienlijke hoe-
veelheid sigaretten zonder Belgische fiscale bandjes opsloeg. Het bestreden ar-
rest veroordeelt de eerste eiseres voor deelneming aan het voorhanden hebben 
van pakjes sigaretten niet-bekleed met Belgische fiscale bandjes.

3.  Het onderdeel  voert  aan dat  het  bestreden arrest  uit  de enkele materiële 
overtreding van het accijnzenvoorschrift onterecht de schuld van de eerste eise-
res afleidt en onterecht oordeelt dat zij niet naar eis van recht aantoont of geloof-
waardig maakt dat zij het slachtoffer is geworden van een onoverwinnelijke dwa-
ling of dat de feiten overmacht opleveren die haar schuld uitsluiten. Volgens het 
onderdeel miskent dit oordeel het algemene rechtsbeginsel van het vermoeden 
van onschuld, zoals gewaarborgd in artikel 6.2 EVRM, en het hierin vervatte al-
gemene rechtsbeginsel dat de vervolgende partij in strafzaken de bewijslast van 
al de elementen van het misdrijf draagt, en schendt het arrest de in het middel ge-
citeerde wettelijke bepalingen die huidige strafbaarstelling bevatten.

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen: 

"Schenden de artikelen 10, 13 en 17 van de wet van 3 april 1997 en de artike-
len 6, 9 en 39 van de wet van 10 juni 1997, de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet en artikel 6.2 EVRM, in zoverre zij toelaten uit de enkele materiële voltrek-
king van het strafbaar feit het bewijs van het moreel element van het misdrijf af 
te leiden, terwijl overeenkomstig de algemene beginselen van strafprocesrecht, in 
het bijzonder het vermoeden van onschuld en het algemeen beginsel inzake de 
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bewijslast in strafzaken dat de vervolgende partij de bewijslast draagt van al de 
bestanddelen van het misdrijf, inclusief het moreel bestanddeel, in hoofde van de 
beklaagde, vervolgd wegens een ander misdrijf dan een douanemisdrijf?"

4. In de regel houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf 
in dat de dader daaraan schuldig moet worden geacht, behoudens overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling. De overtreder kan dus het wettelijke vermoeden van 
schuld doen omkeren. Dit wettelijke omkeerbare schuldvermoeden neemt niet 
weg dat de dader weet moet hebben gehad van het feit van de overtreding. Bij 
het misdrijf dat bestaat in het verzuim een wettelijke verplichting te voldoen, 
volgt die kennis uit de kennis van de wettelijke verplichting zelf. Bij een ander 
misdrijf, zoals dit in geding, moet die kennis bij de dader worden aangetoond.

Daarentegen moet een mededader niet het opzet hebben gehad dat vereist is 
voor het misdrijf waaraan hij zijn medewerking verleent. Vereist is enkel dat hij 
een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij 
weet dat hij daaraan zijn medewerking verleent en het opzet heeft daaraan zijn 
medewerking te verlenen. Die kennis moet het feitelijke voorhanden zijn van alle 
wettelijke bestanddelen van het misdrijf betreffen. 

5. Het bestreden arrest steunt de schuldigverklaring van de eerste eiseres niet 
enkel op de door het middel bekritiseerde juridische overwegingen betreffende 
de schuld van een dader aan douane- en accijnzenmisdrijven en de afwezigheid 
bij de eerste eiseres van overmacht of onoverwinnelijke dwaling, maar op een 
omstandig onderzoek van de feitelijke omstandigheden van de zaak (arrest blz. 
12 en 13). Het bestreden arrest overweegt onder meer dat de schoonvader van de 
eerste eiseres had vastgesteld dat het ging "om de illegale opslag van een aan-
zienlijke hoeveelheid sigaretten", "dat in alle redelijkheid niet kan aangenomen 
worden dat [hij de eerste eiseres], zijn schoondochter en gedelegeerd bestuurder 
van de [tweede eiseres] niet op de hoogte zou hebben gebracht van deze vaststel-
ling", maar dat zij, "ondanks alle voormelde omstandigheden, alles op zijn be-
loop heeft gelaten, met klaarblijkelijk profijtgerichte bedoelingen, en derhalve 
misdrijfscheppend, minstens misdrijfbevorderend heeft gehandeld".

Deze overwegingen verantwoorden op zich wettig de schuldigverklaring van 
de eerste eiseres.

Het onderdeel dat niet tegen deze overwegingen is gericht, is niet-ontvanke-
lijk.

6. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitragehof 
moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffende 
een middel dat niet ontvankelijk is, tenzij die niet-ontvankelijkheid volgt uit nor-
men die het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudici-
ële vraag.

Er is hier geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest artikel 149 Grondwet en ar-

tikel 195 Wetboek van Strafvordering schendt doordat het ten onrechte verwijst 
naar de artikelen 3 en 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene re-
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geling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en 
de controles daarop, daar waar het misdrijf waarvoor de eiseres wordt veroor-
deeld, omschreven is door artikel 9 van die wet. 

8. De verplichting bepaald in artikel 149 Grondwet om het vonnis met redenen 
te omkleden en deze bepaald in artikel 195 Wetboek van Strafvordering om in 
het  vonnis  de  toegepaste  wetsartikelen aan  te  wijzen,  zijn  slechts  vormvoor-
schriften. 

9. Artikel 9 van de wet van 10 juni 1997 omschrijft het materiële bestanddeel 
van het misdrijf niet, maar bevat enkel hier niet ter zake doende bepalingen. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
10. Het middel betreft de geldboete van tienmaal de ontdoken accijns die aan 

de eiseres werd opgelegd.
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel stelt dat artikel 13, eerste lid, wet van 3 april 1997 betreffen-

de het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, een bovenmatige strenge geldboete 
bepaalt van tienmaal de ontdoken accijns en bijzondere accijns die de strafrech-
ter niet kan aanpassen aan het concrete misdrijf. Het onderdeel voert  aan dat 
deze strafbepaling het  algemeen beginsel  van het  persoonlijk karakter van de 
straf miskent.

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen: 

"Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van de 
wet van 10 juni 1997, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, in de mate het de straf-
rechter verplicht een geldboete van tienmaal de ontdoken rechten op te leggen, 
terwijl de strafbepalingen van gemeen recht, door te voorzien in een minimum en 
een maximum, aan de strafrechter de mogelijkheid bieden een straf op te leggen 
in functie van het concreet aan de dader ten laste gelegde misdrijf en aldus in 
functie van en overeenstemming met het algemeen beginsel van het persoonlijk 
karakter van de straf?"

"Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van de 
wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, in de mate het aan de 
strafrechter geen enkele marge toekent ter beoordeling en individualisering van 
de erin voorziene geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen, terwijl artikel 
13, tweede lid van de wet van 3 april 1997 voorziet in een minimum- en maxi-
mumgeldboete, waardoor aan de strafrechter de mogelijkheid wordt geboden om 
een straf op te leggen in functie van het concreet aan de dader ten laste gelegde 
douanemisdrijf en aldus in functie van en overeenstemming met het algemene 
beginsel van het persoonlijk karakter van de straf?"

12. Het algemene rechtsbeginsel van de persoonlijkheid van de straf houdt in 
dat niemand kan gestraft worden op grond van een wettelijk onomkeerbaar ver-
moeden van schuld of voor een misdrijf waaraan hij geen schuld heeft. Dit alge-
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meen rechtsbeginsel is vreemd aan de wettelijke bepaling van de omvang van 
straf.

Het onderdeel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
13. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitrage-

hof moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffen-
de een middel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert aan dat de omstandigheid dat de rechter hier enkel het 

bestaan van het misdrijf kan beoordelen en niet de omvang van de straf die aan 
de dader moet worden opgelegd, het algemene rechtsbeginsel van het eerlijk pro-
ces door een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
schendt. 

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen: 

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6.1 
EVRM, in de mate het aan de strafrechter geen enkele marge overlaat ter beoor-
deling van de erin voorziene geldboete van tien maal de ontdoken accijnzen, ter-
wijl de bepalingen van gemeen recht, door te voorzien in een minimum en maxi-
mum of in de toepassing van verzachtende omstandigheden, aan de strafrechter 
de mogelijkheid bieden om in zekere mate de zwaarte van de straf zelf te bepalen 
in functie van de concrete  omstandigheden van de zaak en in functie van en 
overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen, zoals het evenredigheids-
beginsel?"

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6.1 
EVRM, in de mate het aan de strafrechter geen enkele marge overlaat ter beoor-
deling van de erin voorziene geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen, ter-
wijl artikel 13, tweede lid van de wet van 3 april 1997 voorziet in een minimum- 
en maximumgeldboete, waardoor aan de strafrechter de mogelijkheid wordt ge-
boden om binnen de bepaalde grenzen de zwaarte van de straf zelf te bepalen in 
functie van de concrete omstandigheden van de zaak en in functie van en over-
eenstemming met de algemene rechtsbeginselen, zoals het evenredigheidsbegin-
sel?"

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in sa-
menhang van artikel 6.1 EVRM, in de mate het aan de strafrechter niet toegela-
ten is bij toepassing van verzachtende omstandigheden de erin voorziene geld-
boete van tien maal de ontdoken accijnzen te matigen, terwijl die ruimte wel toe-
gelaten is aan de administratie die krachtens artikel 463 AWDA toegelaten wordt 
via een transactie verzachtende omstandigheden aan te nemen?"

15. De wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde 
tabak heeft de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van ta-
bak, gewijzigd bij de wetten van 19 maart 1951, 20 februari 1978, 6 juli 1978, 22 
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december 1989 en 28 juli 1992, opgeheven en vervangen. De wet van 31 decem-
ber 1947 voorzag in gelijkaardige bestraffingsregels. 

16. Het arrest van het Arbitragehof nr. 16/2001 van 14 februari 2001 heeft in 
antwoord op prejudiciële vraag over artikel 6, §5, van de wet van 31 december 
1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, in samenhang met artikel 220 van 
de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van van 18 juli 1977 (AWDA), overwogen:

"B.34. Het Hof merkt allereerst op dat artikel 220 van de A.W.D.A. aan de 
rechter de keuze laat een gevangenisstraf op te leggen die varieert van vier maan-
den tot een jaar of, in geval van herhaling, van acht maanden tot twee jaar en 
voor elke verdere herhaling van twee jaar tot vijf jaar. Dat de rechter de straf niet 
kan verzachten tot onder de gestelde grenzen komt voort uit het feit dat bij ge-
brek aan een uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere strafwet, de bepalingen van 
het Strafwetboek met betrekking tot verzachtende omstandigheden niet kunnen 
worden toegepast (artikel 100 van het Strafwetboek).

B.35. Het staat aan de wetgever te oordelen of het aangewezen is de rechter te 
dwingen tot gestrengheid wanneer een overtreding inzonderheid het algemeen 
belang schaadt, vooral in een aangelegenheid die, zoals het vervoer of bezit van 
ongefabriceerde of gefabriceerde tabak dat niet gedekt is door de voorgeschreven 
documenten, aanleiding geeft tot een aanzienlijke fraude. Die gestrengheid kan 
eventueel niet alleen de omvang van de geldelijke straf beïnvloeden maar ook de 
aan de rechter geboden mogelijkheid om de straf tot onder de gestelde grenzen te 
verminderen wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn.

B.36. De prejudiciële vraag over artikel 6, §5, van de wet van 31 december 
1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, gelezen in samenhang met artikel 
220 van de AWDA, moet ontkennend worden beantwoord".

Het Arbitragehof zegde daarop voor recht:
"Artikel 6, §5, van de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal re-

gime van tabak, gelezen in samenhang met artikel 220 van de AWDA, schendt 
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het de rechter geen moge-
lijkheid laat om een in het concrete geval passende milde of strenge straf op te 
leggen".

In zoverre de grief berust op de in eerste en de tweede prejudiciële vraag geui-
te veronderstelling, faalt hij naar recht.

17. Bovendien moet, overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, het Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het Arbitrage-
hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag of een beroep met een identiek 
onderwerp.

18. In zoverre de grief berust op de in de derde prejudiciële vraag geuite ver-
onderstelling, verwijst hij per vergissing naar artikel 463 AWDA in plaats van 
artikel 263 AWDA.

19. Het Hof beoordeelt, zoals elke rechter, zelf of een wetsbepaling artikel 6 
EVRM schendt.

20. Artikel  6.1 EVRM vereist  niet dat  bij  verzachtende omstandigheden de 
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rechter een straf moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde 
straf. Artikel 6.1 EVRM verbiedt ook niet dat de wet aan de openbare partij de 
mogelijkheid verleent de beklaagde voor een bepaald misdrijf bij verzachtende 
omstandigheden een transactie aan te bieden maar de strafrechter verplicht bij 
ontstentenis van een transactie de beklaagde een straf op te leggen binnen de 
wettelijke grenzen en modaliteiten die ze bepaalt. 

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
21. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitrage-

hof moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffen-
de een middel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

Derde middel
22. Het middel betreft de veroordeling van de tweede eiseres als civielrechte-

lijke aansprakelijke voor de schade, dit is de accijnzen, bijzondere accijnzen, na-
latigheidsinteresten en kosten ten laste van haar orgaan, de eerste eiseres.

23. Het middel voert aan dat de AWDA geen bijzondere wetsbepaling bevat 
die ter zake in de burgerlijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor zijn 
orgaan voorziet en de veroordeling van de tweede eiseres derhalve de artikelen 
1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek schendt.

24. Artikel 265, §3, AWDA, toegevoegd bij artikel 45 van de wet van 27 de-
cember 1993, inwerkinggetreden op 1 januari 1994, bepaalt: "De natuurlijke per-
sonen of rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geld-
boeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wet-
ten inzake douane en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaak-
voerders of vereffenaars zijn uitgesproken wegens de misdrijven die zij in die 
hoedanigheid hebben begaan".

Artikel 266, §1, AWDA bepaalt: "Behoudens tegenstrijdige beschikkingen in 
bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten 
bate van de Schatkist, zijn de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het 
misdrijf  aansprakelijke personen solidair gehouden tot betalen van rechten en 
taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden ontrokken, zomede van de 
eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten".

Uit deze wetsbepalingen volgt onder meer dat de rechtspersoon hoofdelijk en 
burgerlijke aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten laste van zijn orgaan 
dat veroordeeld wordt voor een AWDA-misdrijf en tevens met dat orgaan soli-
dair gehouden is tot het betalen van rechten, taksen en nalatigheidsinteresten die 
door dit misdrijf ontdoken zijn.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever:  de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout en K. Van de Moer, Turnhout. 

Nr. 407

2° KAMER - 12 september 2006

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — ALGEMEEN - ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK 
- DEELNEMING

2º MISDRIJF — DEELNEMING - ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK - TOEPASSING

3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
BEDRIJFSLEIDER - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR AANGESTELDE

1º en 2° Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening 
van een misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66, Sw.)

3º De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aangestelde op zijn  
bevel of met zijn toelating begane misdrijf 1.

(P.)

ARREST

(A.R. P.06.0598.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Dendermonde van 6 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden vonnis niet antwoordt op de bij con-

clusie opgeworpen betwistingen, minstens zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt, en dat, anders dan het bestreden vonnis beslist, de door de eiser bij de 
rechters opgeworpen argumentatie "wel degelijk kant en wal raakt",  zoals zal 
blijken uit het tweede middel, derde onderdeel. Hieruit leidt het een schending af 
van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek.

2. Artikel 780 Gerechtelijk Wetboek bepaalt de vermeldingen welke het von-
nis op straffe van nietigheid moet bevatten. Geen van de vermelde aanvoeringen 

1 Cass., 17 maart 1958, AC., 1958, 521. 
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heeft daarmee uitstaans. 
Het middel faalt naar recht. 
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de strafbare overschrijding van de totale toege-

laten massa slechts kan worden toegerekend aan de materiële dader daarvan en 
aan de economische gebruiker van het voertuig, terwijl de eiser niet de materiële 
dader is en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen van 
artikel 5 Strafwetboek verhindert een natuurlijk persoon, orgaan van een rechts-
persoon, te aanzien als economisch gebruiker van het voertuig. 

4. Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toereke-
ning van een misdrijf aan de daders of mededaders ervan. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat het bestreden vonnis niet wettig het bestaan in 

hoofde van de eiser van het voor de strafbare overlading vereiste morele bestand-
deel vaststelt. 

6. Het bestreden vonnis rekent het misdrijf van de overlading toe aan de eiser, 
bestuurder van de firma, omdat hij duidelijk niet de maatregelen heeft genomen 
om te vermijden dat er overladen werd gereden. Het stelt  hiermede wettig de 
schuld van de eiser vast.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de beoordeling van de feiten 

door de rechters, en is het niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert aan dat de schuld aan een misdrijf van overlading door 

iemand die niet de materiële dader is, anders beoordeeld moet worden dan deze 
van de materiële dader en dat alleszins moet worden aangetoond dat de niet-ma-
teriële dader weet had van het misdrijf. 

9. De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aan-
gestelde op zijn bevel of met zijn toelating begane misdrijf. Op de bedrijfsleider 
rust de wettelijke plicht de nodige en gepaste maatregelen te nemen opdat de 
chauffeur in dienst van zijn onderneming, geen hem toevertrouwd voertuig in het 
verkeer op de openbare weg bezigt dat overladen is. De schuld van de bedrijfs-
leider vloeit in dat geval voort uit de kennis van de opdracht van zijn chauffeur 
om een hem toevertrouwd voertuig in het verkeer op de openbare weg te bren-
gen. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel
10. Het middel voert vooreerst aan dat eisers schuld niet wettig bewezen wordt 

verklaard.
11. Het middel berust op juridische onderstellingen die reeds hoger werden af-
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gewezen.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
12. Het middel voert vervolgens aan dat het bestreden vonnis wel de principië-

le verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vaststelt, maar niet overgaat tot de 
beoordeling van de zwaarste fout in de zin van artikel 5, tweede lid, Strafwet-
boek.

13. Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Strafwetboek kan de natuurlijke geï-
dentificeerde persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd, samen met 
de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld.  In dit geval moet de 
rechter de zwaarte van ieders fout niet beoordelen. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
14. 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.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever:  de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. D. Cool, Veurne. 

Nr. 408

2° KAMER - 12 september 2006

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - HOGER BEROEP 
- TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - HOGER BEROEP - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - BURGERLIJKE 
PARTIJ - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - OMVANG

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - VERGOEDING 
VAN SCHADE - UITSPRAAK NAAR BILLIJKHEID - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER - GEVOLG

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BILLIJKHEID (GEESTESZIEKEN) - INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER 
- GEVOLG

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - INTERNERING - 
VERGOEDING DER SCHADE - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER – GEVOLG
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1º en 2° Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming  
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde  
seksuele  misdrijven  (Wet  Bescherming  Maatschappij)  de  raadkamer  de  internering 
beveelt van de beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld  
door artikel 8 van die wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk1.

3º  De  beslissing  tot  internering  schaadt  de  belangen  van  een  burgerlijke  partij  niet  
aangezien op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw oordeelt  
over diens vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan toekennen; het  
behoort evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen tegen een 
strafmaatregel of andere maatregel die de rechter niet op vordering van de burgerlijke  
partij kan opleggen2.

4º, 5° en 6° De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding  
van de schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat,  
wanneer  de  geïnterneerde  geen  hoger  beroep  tegen  de  veroordeling  instelt,  de  
appelrechter  op  het  enkele  hoger  beroep  van  de  schadelijder  de  hem  toegekende  
schadevergoeding mag verminderen3.

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

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef:
[1]
Er werden door de eisers drie cassatieberoepen ingesteld en drie memories neergelegd.
De eerste namens alle burgerlijke partijen – eisers in cassatie – en gericht tegen het 

arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van 6 april 2006 dat uitspraak doet 
over het hoger beroep van de burgerlijke partijen.

De tweede en de derde zijn gericht tegen de beide beschikkingen van de raadkamer van 
30 december 2005 die hebben geleid tot het bestreden arrest van 6 april 2006 waarbij 
beide zaken werden samengevoegd.

Deze laatste twee cassatieberoepen en de hierop betrekking hebbende memories zijn 
niet ontvankelijk, daar ze gericht zijn tegen beslissingen die noch eindbeslissingen zijn, 
noch gewezen werden in laatste aanleg.

Er  dient  derhalve enkel  te  worden  geoordeeld over  de eerste  memorie  waarin  vier 
middelen worden aangevoerd.

De eisers  komen in  cassatie  op tegen de beslissingen van de appelrechters  waarbij 
uitspraak  wordt  gedaan  over:  a)  hun  hoger  beroep  omtrent  de  strafvordering;  b)  hun 
civielrechtelijke vorderingen. 

In de mate waarin het cassatieberoep van de eisers – burgerlijke partijen – gericht is 
tegen de beslissing van de KI op strafgebied is het niet ontvankelijk (zie infra).

[2]
In het eerste middel wordt schending aangevoerd van artikel 135 Sv.; volgens de eisers 

in  cassatie  hebben de burgerlijke  partijen ingevolge die  bepaling ook recht  om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer op strafgebied en waarbij de 
verweerder werd geïnterneerd.

Artikel 135, §1, Sv. bepaalt inderdaad dat het openbaar ministerie en de burgerlijke 
partij hoger beroep kunnen instellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer.

Artikel 8 van de Wet Bescherming Maatschappij maakt daarentegen geen melding van 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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de burgerlijke partij als partij die hoger beroep kan instellen tegen de beschikking van de 
raadkamer op strafgebied, met name waarbij de internering wordt bevolen; dit betekent 
dat  de  burgerlijke  partij  geen hoger  beroep  kan  instellen  tegen  de beslissing over  de 
strafvordering4.

Artikel  135  Sv.  betreft  niet  de  raadkamer  zetelend  als  vonnisgerecht5 maar  als 
onderzoeksgerecht, dan wanneer de raadkamer die de internering beveelt uitspraak doet 
als vonnisgerecht.

Artikel 135 Sv. kan derhalve geen toepassing vinden in zoverre hoger beroep wordt 
ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer zetelend als vonnisgerecht en waarbij de 
internering wordt bevolen; dat hoger beroep wordt geregeld door artikel 8  van de Wet 
Bescherming Maatschappij.

De bepaling van artikel 135 Sv. betreft enkel de aan te wenden rechtsmiddelen in het 
kader van de regeling van de rechtspleging; dit blijkt ook uit de plaats van dit artikel in 
het Wetboek van Strafvordering waar het deel uitmaakt van hoofdstuk IX “Verslag van de 
onderzoeksrechter  na  voltooiing  van  de  rechtspleging”  van  Boek  I  “De  gerechtelijke 
politie  en de officieren die ze  uitoefenen” en dus niet  van Boek II  “Het  gerecht”  dat 
immers de vonnisgerechten beheerst6.

Aan  de  regel  van  artikel  135,  §1,  Sv.  waarin  is  bepaald  dat  zowel  het  openbaar 
ministerie  als  de  burgerlijke  partij  tegen  alle  beschikkingen  van  de  raadkamer  hoger 
beroep kunnen instellen ligt enerzijds de gedachte ten grondslag dat de burgerlijke partij 
op gelijke voet als het openbaar ministerie zou worden behandeld7  doch anderzijds ook 
dat men met de nieuwe redactie van artikel 135, §1, Sv. geen enkele voorwaarde meer 
wou stellen naar de vraag of het belang van de strafvordering door de beschikking van de 
raadkamer in gevaar was gebracht8.

Men zegt inderdaad dat in dit stadium de belangen van de burgerlijke partij en het 
openbaar ministerie identiek zijn9.

Aan de redactiewijziging van artikel 135, §1, Sv. ligt dan ook geenszins de bedoeling 
ten grondslag dat artikel ook toepasselijk te verklaren op beslissingen van de raadkamer 
waarbij de internering wordt bevolen en dus uitspraak wordt gedaan als vonnisgerecht.

Wel integendeel: uit de bedoeling die aan de redactiewijziging van art. 135, §1, Sv. ten 
grondslag lag, blijkt duidelijk dat die bepaling enkel van toepassing is in het kader van de 
regeling van de rechtspleging.

Het middel kan niet aangenomen worden.
[3]
[3.1]
In het tweede middel wordt schending aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet en van artikel 26, §2, derde lid, 2°, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 

4 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 3148.
5 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1316.
6 Cfr. conclusie van toenmalig advocaat-generaal LIEKENDAEL bij Cass. 11 januari 1983, AC. 1982-83, 
p. 610, nr. 273, i.h.b. p. 617.
7 Cfr. R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1268.
8 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1265.
9 R. DECLERCQ, o.c., nr. 650; R.P.D.B., tw. Procédure pénale, Compl. IX, nr. 879. Vergelijk ook: M. 
DE SWAEF, “Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de regeling van de 
procedure”, in A. DE NAUW, J. D’HAENENS en M. STORME (eds.),  Actuele problemen van strafrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, 39: “Het in stand houden van de publieke vordering door de burgerlijke  
partij is inderdaad onontbeerlijk om haar burgerlijke eis gebeurlijk en te gepasten tijde voor het  
vonnisgerecht  te  kunnen  ontwikkelen,  gezien  de  voorwaarde  van  gelijktijdigheid  voor  de  
strafgerechten tussen burgerlijke vordering en strafvordering.”.
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op het Arbitragehof.
De eisers in cassatie hadden de KI gevraagd de volgende prejudiciële vraag te stellen 

aan  het  Arbitragehof:  “Schendt  het  art.  8,  1°,  lid  van  de  Wet  van  9  april  1930  tot 
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 
bepaalde sexuele misdrijven zoals vervangen bij art. 1 van de Wet van 1 juli 1964, de artt. 
10 en 11 van de Grondwet waar enkel het openbaar ministerie en de verdachte of zijn 
advocaat beroep kunnen aantekenen tegen een beschikking van de Raadkamer waarbij de 
internering werd bevolen, terwijl de burgerlijke partij of haar advocaat dit beroep niet 
kunnen aantekenen.”

De KI besloot geen prejudiciële vraag te stellen omdat er kennelijk geen schending van 
de Grondwet is.

Eisers in cassatie vragen vervolgens dat het Hof thans zelf deze prejudiciële vraag zou 
voorleggen aan het Arbitragehof.

[3.2]
In  zoverre  schending  wordt  aangevoerd  van  artikel  26,  §2,  derde  lid,  2°,  van  de 

Bijzondere Wet op het Arbitragehof, kan het Hof onderzoeken of de motieven die de 
appelrechters  geven  om  géén  prejudiciële  vraag  te  stellen  omdat  er  kennelijk  geen 
schending van de Grondwet is, naar recht kunnen verantwoorden.

Met  de  motieven  van  het  bestreden  arrest  op  pagina  21  tot  24  verantwoorden  de 
appelrechters hun beslissing om geen prejudiciële vraag te stellen naar recht10.

In zoverre het middel derhalve schending aanvoert van artikel 26, §2, derde lid, 2°, van 
de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, kan het niet worden aangenomen.

[3.3]
De thans opnieuw opgeworpen prejudiciële vraag dient m.i. niet te worden gesteld door 

het Hof.
Inderdaad,  de  eisers  in  cassatie  ontwaren  een  discriminatie  tussen  het  openbaar 

ministerie  en  de  verdachte  enerzijds  en  de  burgerlijke  partij  anderzijds  doordat  deze 
laatste  niet  het  recht  heeft  om hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  de  beslissing  van  de 
raadkamer waarbij de internering wordt bevolen.

Zoals reeds aangeduid, is de beslissing van de raadkamer waarbij de internering wordt 
bevolen,  niet  enkel  een  beslissing  die  wordt  genomen  door  de  raadkamer  als 
vonnisgerecht – de raadkamer oordeelt ten gronde – doch is het tevens een beslissing die 
de strafvordering betreft.

Dat in een dergelijk geval zoals artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij dit doet, het 
hoger beroep niet wordt uitgebreid tot de burgerlijke partij is het gevolg van het feit dat de 
burgerlijke partij de strafvordering niet uitoefent noch daarin tussenkomst.

Het  belang  van  de  burgerlijke  partij  is  immers  beperkt  tot  het  bekomen  van 
schadevergoeding; dit is een privaat belang; de burgerlijke vordering heeft geen ander 
doel dan het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte patrimoniale schade en een 
louter belang bij de bestraffing is derhalve onvoldoende om een burgerlijke partijstelling 
op te steunen11.

Anders dan het geval  is  bij  het  openbaar  ministerie of de verdachte,  beïnvloedt de 
beslissing  van  de  raadkamer  waarbij  de  internering  wordt  bevolen,  de  burgerlijke 
vordering niet.

De beslissing van de raadkamer tot  internering berokkent de burgerlijke partij  geen 
enkel nadeel, nu de burgerlijke partij nog steeds het recht heeft hoger beroep in te stellen 

10 Cfr. Cass. 1 december 1999, AC. 1999, nr. 649.
11 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 291 en de verwijzingen aldaar.
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tegen de beschikking van de raadkamer in zoverre het gaat over het burgerlijk belang, het 
enige belang dat de burgerlijke partij uitoefent of behartigt. 

Onafgezien van de strafvordering kan de burgerlijke partij immers wél hoger beroep 
instellen  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  in  zoverre  de  raadkamer  –  na  de 
internering  te  hebben  bevolen  –  uitspraak  doet  over  de  burgerlijke  vordering;  anders 
gezegd,  het  recht  van  hoger  beroep  van  de  burgerlijke  partij  strekt  zich  uit  tot  de 
beslissing  van  de  raadkamer  die  oordeelt  over  de  burgerlijke  vordering,  hetgeen  die 
raadkamer precies dient te doen wanneer tot internering wordt beslist12.

Hieruit dient te worden besloten dat de voorgestelde prejudiciële vraag niet dient te 
worden gesteld, nu de ongelijke behandeling waarover de eisers in cassatie klagen niet 
voortvloeit uit artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij, doch uit het algemeen beginsel 
dat men slechts hoger beroep kan instellen tegen een beslissing in de mate waarin men 
daarvoor belang heeft.

In het verleden heeft het Hof reeds om dergelijke redenen geweigerd een prejudiciële 
vraag te stellen13. 

Dit  is  dus  ingevolge  die  rechtspraak  van  het  Hof  een  voldoende  grond  om  géén 
prejudiciële vraag te moeten stellen aan het Arbitragehof.

In feite zegt men in zo een geval dat de opgeworpen prejudiciële vraag niet valt onder 
toepassing van artikel 26 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof14.

[3.4]
Men kan hierbij een parallel trekken met artikel 202, 2° , Sv dat bepaalt dat het recht 

om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbanken en 
de  correctionele  rechtbanken  aan  de  burgerlijke  partij  behoort,  maar  alleen  wat  haar 
burgerlijke belangen betreft.

Ook hier streeft  de burgerlijke partij  enkel haar privaat belang na en een eventueel 
hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering zou dat 
belang niet kunnen beïnvloeden, noch in negatieve noch in positieve zin.

Een  partij  kan  immers  slechts  hoger  beroep  instellen  met  betrekking  tot  de 
dispositieven van de bestreden beslissing die haar treffen; derhalve kan een burgerlijke 
partij geen hoger beroep aantekenen met betrekking tot de strafvordering15.

Overigens, zelfs na een vrijspraak van de beklaagde, behoudt de burgerlijke partij het 
recht om hoger beroep in te stellen en kan haar in hoger beroep toch schadevergoeding 
worden  toegekend;  in  dat  geval  wordt  evenwel  géén  uitspraak  gedaan  over  de 
strafvordering en kan uiteraard geen strafsanctie meer worden opgelegd16.

Een eventueel recht van hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de 
strafvordering – en dus anders dan art. 202, 2°, Sv. bepaalt – brengt de burgerlijke partij 
niets bij; ze heeft daarvoor geen belang. 

Het parallellisme met de situatie bedoeld in artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij is 
zonder meer treffend.

[3.5]
Meteen  is  ook  te  begrijpen  waarom artikel  135,  §1,  Sv.  aan  de  burgerlijke  partij 

daarentegen wél het recht toekent hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de 

12 Zie de artt. 11 en 31 Wet Bescherming maatschappij.
13 Cfr. Cass. 26 juni 1996, AC. 1996, nr. 261.
14 Cfr. M.  TRAEST,  Het Hof van Cassatie en de prejudiciële vraagstelling aan het  Arbitragehof, 
Brussel, Larcier, 2005, p. 27, en de verwijzingen aldaar.
15 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2237.
16 Cfr. conclusie LIEKENDAEL, p. 623.
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raadkamer die de rechtspleging regelt en waar in dat geval de raadkamer uitspraak doet 
als onderzoeksgerecht over de strafvordering.

De beslissing van de raadkamer over de regeling van de procedure – beslissing die dus 
de  strafvordering  betreft  –  heeft  wél  een  onmiddellijk  gevolg  voor  de  burgerlijke 
vordering; om die reden is het ook verantwoord om de burgerlijke partij dienaangaande 
wél een recht van hoger beroep toe te kennen zoals artikel 135, §1, Sv. dat doet.

De  burgerlijke  partij  heeft  immers  wel  degelijk  een belang om hoger  beroep  in  te 
stellen tegen de beschikking van de raadkamer betreffende de regeling van de procedure – 
bv.  een beschikking van buitenvervolgingstelling – omdat de burgerlijke  partij  op die 
wijze de mogelijkheid heeft de strafvordering in stand te houden en desgevallend toch nog 
een beslissing van verwijzing naar de correctionele rechtbank uit te lokken waar dan de 
burgerlijke vordering kan worden behandeld17.

[3.6]
In  haar  reeds  aangehaalde  conclusie,  oordeelde  toenmalig  advocaat-generaal 

Liekendael dat de burgerlijke partij slechts bij uitzondering een recht mag uitoefenen dat 
de strafvordering aanbelangt en dit onder twee voorwaarden: 1° dat in het recht van de 
burgerlijke  partij  door  de  wet  voorzien  wordt;  2°  dat  het  door  de  burgerlijke  partij 
uitgeoefend wordt in zoverre de privé-belangen van die partij daarbij betrokken zijn18.

Vervolgens  onderzocht  E.  Liekendael  of  deze  voorwaarden  vervuld  zijn  bij  een 
cassatieberoep – of een hoger beroep – van de burgerlijke partij tegen de beslissing van de 
kamer  van  inbeschuldigingstelling  –  of  de  raadkamer  –  waarbij  de  internering  wordt 
bevolen  en  komt  zij  tot  het  besluit  dat  dit  niet  het  geval  is,  ook  al  bestaat  er  een 
tegenstrijdig precedent van 22 juli 19811920.

Dit laatste arrest blijkt een alleenstaande uitspraak te zijn die terecht geen navolging 
heeft gekend.

[4]
In het derde middel wordt schending aangevoerd van art. 149 van de Grondwet, art. 

962 Ger. W. en de artt. 10 en 11 van de Grondwet.
Eisers  in  cassatie  voeren  aan  dat  het  bestreden  arrest  op  grond  van 

deskundigenrapporten hebben overwogen dat M. op het moment van de feiten in een staat 
van ernstige geestesstoornis verkeerde, doch deze rapporten werden niet tegensprekelijk 
opgesteld;  verder  wordt  ook  aangevoerd  dat  op  tegenargumentatie  terzake  niet  werd 
geantwoord.

Wat de eerste grief betreft, wordt meer bepaald voorgehouden dat tot de tegenspraak 
die is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek behoort dat de opmerkingen die de partijen 
hebben op het verslag, worden beantwoord.

Vooreerst kan er worden op gewezen dat de verplichting van artikel 149 Grondwet niet 
vereist dat op ieder argument wordt geantwoord; het is voldoende dat een antwoord wordt 
gegeven op de vraag of op het verweermiddel in het geheel beschouwd21.

Bovendien is het, anders dan de eiseres in cassatie in hun memorie voorhouden, niet zo 
dat  er  door  de  appelrechters  louter  werd  verwezen  naar  de  argumentatie  van  de 
deskundige verslagen.

De  appelrechters  stellen  ook  vast  dat  het  rapport  van  de  burgerlijke  partijen  de 

17 Cfr. R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1269. Zie ook conclusie LIEKENDAEL, p. 614.
18 Conclusie LIEKENDAEL, p. 615.
19 Cass. 22 juli 1981, R.D.P. 1981, 934.
20 Conclusie LIEKENDAEL, p. 615.
21 R. DECLERCQ, o.c., nr. 1345.
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bevindingen van de deskundigen niet weerlegt, noch in enig opzicht ontkracht dan wel 
twijfelachtig maakt22.

Met deze laatste overwegingen en de motieven waarom ze het verslag van de door de 
onderzoeksrechter aangeduide deskundigen volgen, blijken de appelrechters in alle geval 
aan de motiveringsverplichting te hebben voldaan.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Voor  het  overige,  en  met  name  in  de  mate  waarin  wordt  aangevoerd  dat  het 

contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek vereist dat op de opmerkingen van 
partijen op het verslag wordt geantwoord, is de grief volledig afgeleid uit de tevergeefs 
aangevoerde eerste grief van het middel.

[5]
In het  vierde middel  wordt  tenslotte  aangevoerd dat  –  in  strijd  met  de  beperkende 

werking van het hoger beroep – de appelrechters, op het uitsluitend hoger beroep van de 
burgerlijke partij, de door de raadkamer in eerste aanleg toegekende schadevergoeding 
hebben verminderd.

Waar  de eerste  rechter  10.000  EUR toekende  aan  L.T.,  L.,  M.  en  T.G.  en  op  het 
uitsluitend  hoger  beroep  van  deze  burgerlijke  partijen  door  hen  25.000  EUR  werd 
gevraagd, kent de KI in toepassing van artikel 1386bis B.W. hen slechts 7.000 EUR toe.

Het middel is gegrond.
Immers,  zoals  ook  het  geval  is  bij  een  strafprocedure  ten  gronde  voor  de 

vonnisgerechten, kan de appelrechter op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij 
de toestand van de burgerlijke partij niet verzwaren, d.w.z. door een lager bedrag van 
schadevergoeding toe te kennen.

“Op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij  kan de schadevergoeding niet 
worden verminderd, doch enkel worden behouden of vermeerderd”23.

Het  feit  dat  in  dit  geval  de  beslissing  van  de  appelrechters  werd  gesteund  op  art. 
1386bis B.W. en niet op art. 1382 B.W. omdat óók blijkt dat op het moment van de feiten 
de betrokkene zich bevond in een in artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij bedoelde 
toestand, kan daaraan geen afbreuk doet.

Zulks volgt niet enkel uit het beginsel van de beperkende werking van het hoger beroep 
doch kan ook in verband worden gebracht met het beschikkingsbeginsel.

Een toepassing van artikel 1386bis B.W. kan aan deze beginselen geen afbreuk doen.
Het zou bovendien verkeerd zijn te oordelen dat artikel 1386bis B.W. steeds in alle 

gevallen zou moeten worden toegepast door de strafrechter die de internering gelast, ook 
al lijkt artikel 11, tweede alinea, Wet Bescherming Maatschappij prima facie die indruk te 
wekken24.

Daarvan zal immers slechts sprake zijn indien wordt vastgesteld dat de betrokkene zich 
niet enkel op het moment van de uitspraak – dit is immers het beoordelingsmoment voor 
de toepassing van de Wet Bescherming Maatschappij – maar ook op het moment van de 
feiten bevond in een in artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij bedoelde toestand; dit 
laatste moment is relevant voor de toepassing van artikel 1386bis B.W.25

Conclusie:  vernietiging  met  verwijzing  in  zoverre  de  bestreden  beslissing  aan  de 
burgerlijke  partijen  L.  T.,  L.,  M.en  T.  G.  7.000  EUR  toekent;  verwerping  voor  het 

22 p. 28, in fine.
23 R. DECLERCQ, o.c., nr. 2440; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2272. Zie ook: Cass. 20 april 1983, AC. 1982-
83, nr. 457; Cass. 6 maart 1984, A.C. 1983-84, nr. 457.
24 Cfr. conclusie LIEKENDAEl, p. 618-619.
25 Cass., 1 februari 2000, AR P.98.0545.N, nr. 84.
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overige.

ARREST

(A.R. P.06.0718.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep ingesteld op 10 januari 2006 is gericht tegen de beslissing 

van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 30 decem-
ber 2005 in de zaak AN 30.36.3420-02.

Het cassatieberoep ingesteld op 16 januari 2006 is gericht tegen de beslissing 
van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 30 decem-
ber 2005 in de zaak AN 30.69.003420-02.

Het cassatieberoep ingesteld op 14 april 2006 is gericht tegen het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 april 
2006.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan. 

De eisers sub 1, 4 en 5 voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, 
telkens drie middelen aan. 

Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De op 10 en 16 januari 2006 ingestelde cassatieberoepen zijn gericht tegen 

de beslissingen van 30 december 2005 die evenwel geen eindbeslissingen zijn en 
zijn derhalve niet ontvankelijk.

Memories van de eisers sub 1, 4 en 5
2. De memories die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep tegen de beschikkingen van de raadkamer de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Antwerpen van 30 december 2005 behoeven geen antwoord.

Eerste middel
3. Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescher-

ming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers 
van bepaalde seksuele misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadka-
mer de internering beveelt van de beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen 
die beslissing geregeld door artikel 8 van die wet.

Artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel strekt ertoe een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitrage-

hof.
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Het middel gaat ervan uit dat een burgerlijke partij, net zoals het openbaar mi-
nisterie en de verdachte, hoger beroep moet kunnen instellen tegen de beslissing 
waarbij de internering van een verdachte wordt gelast of geweigerd.

5. De beslissing tot internering schaadt de belangen van een burgerlijke partij 
niet aangezien op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw 
oordeelt over diens vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan 
toekennen.

Het behoort evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen 
tegen een strafmaatregel of andere maatregel die de rechter niet op vordering van 
de burgerlijke partij kan opleggen.

Het middel faalt naar recht.
6. Het Hof moet de prejudiciële vraag niet stellen.
Derde middel
7. Het middel komt in feite op tegen de beoordeling van feiten door de rechters 

en is derhalve niet ontvankelijk.
Vierde middel
8. Artikel 1386bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt, met betrekking tot 

de vergoeding van de schade veroorzaakt door abnormalen, gewoontemisdadi-
gers of plegers van bepaalde seksuele misdrijven, dat de rechter hen kan veroor-
delen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij 
zou gehouden zijn, indien hij de controle van zijn daden had. 

Het tweede lid bepaalt dat de rechter uitspraak doet naar billijkheid, rekening 
houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.

9. Het in de laatst vermelde bepaling bedoelde recht op mildering van de ver-
plichting tot schadevergoeding komt alleen ten goede van de geesteszieke.

10.  Deze onaantastbare beoordeling houdt  evenwel niet  in dat,  wanneer de 
voormelde personen geen hoger beroep tegen hun veroordeling instellen, de ap-
pelrechter op het enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende 
schadevergoeding mag verminderen. 

11. De beslissing waarbij de appelrechters op het hoger beroep van de eisers 
de hen door de eerste rechter toegekende schadevergoeding verminderen is niet 
naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond. 
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest enkel in zoverre het uitspraak doet over de om-

vang van eisers schadevergoedingen.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in drie vierden van de kosten en laat de overige kosten 

ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
beschuldigingstelling.

12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Verstraeten, Gent. 

Nr. 409

2° KAMER - 12 september 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVEL TOT AANHOUDING - AANVULLING DER GEGEVENS

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AANVULLING DER GEGEVENS

1º Artikel 16, §5, Wet Voorlopige Hechtenis vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de 
ernstige  aanwijzingen  van  schuld  nader  worden  omschreven;  de  vaststelling  ervan 
volstaat1.

2º en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van  
de artikelen 21, §5, 23, § 4 en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.06.1240.N)

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

mer van inbeschuldigingstelling, van 29 augustus 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 16, §5, Wet Voorlopige Hechte-

nis omdat volgens de eiser de appelrechters enerzijds de sanctie van zijn invrij-
heidstelling hadden moeten toepassen en zij anderzijds niet vermochten de gege-

1 R. VERSTRAETEN, Strafvordering, 2005, nr 1042; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., nr 713; 
H.D.  BOSLY -  D.  VANDERMEERSCH,  Procédure  pénale,  2005,  874;  R.  DECLERCQ,  Strafrechtspleging, 
2003, nr 833. 
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vens van het bevel tot aanhouding met betrekking tot de ernstige aanwijzingen 
van schuld aan te vullen. 

2. Dit artikel 16, §5 vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de ernstige aan-
wijzingen van schuld nader worden omschreven. De vaststelling ervan volstaat.

3. De appelrechters stellen vast dat alle wettelijke verplichtingen aan dit artikel 
16 in het bevel tot aanhouding werden opgenomen. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
4. De appelrechters vermochten bij de handhaving van de voorlopige hechtenis 

wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, §5, 23, §4 en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Tweede middel
5. In zoverre het middel is afgeleid uit het tevergeefs aangevoerde eerste mid-

del is het niet ontvankelijk.
6. In zoverre het middel miskenning aanvoert van de bewijskracht van het be-

vel tot aanhouding mist het feitelijke grondslag, daar de appelrechters van die 
akte geen uitlegging geven die ermede niet verenigbaar is.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. 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.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 410

2° KAMER - 13 september 2006

VALS GETUIGENIS - CRIMINELE ZAKEN - BEOORDELINGSELEMENTEN

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is aanhangig  
gemaakt  moet  met  name nagaan  of  de  valse  verklaring  de  uitspraak  heeft  kunnen  
beïnvloeden; de omstandigheid dat het arrest van het hof van assisen niet met redenen 
is omkleed belet dit onderzoek niet1. (Art. 218, Sw.)

(M. T. G.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 12 feb. 2003, AR P.02.1511.F, nr 101.
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(A.R. P.06.0326.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 23 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, 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.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, 

dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechts-
pleging, faalt het naar recht.

Voor het overige voert de eiser aan dat, aangezien de wet de juryleden geen re-
kenschap vraagt van de middelen waarmee zij tot hun overtuiging zijn gekomen, 
het bestreden arrest niet zonder "onmiskenbare redeneringsfout", heeft kunnen 
oordelen dat de getuigenis die de verweerster wordt ten laste gelegd niet van aard 
was om de beoordeling van de zaak door het hof van assisen te beïnvloeden. 

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is 
aanhangig gemaakt moet met name nagaan of de valse verklaring de uitspraak 
heeft kunnen beïnvloeden. 

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, belet de omstandigheid dat het ar-
rest van het hof van assisen niet met redenen is omkleed dit onderzoek niet.

Het dossier van de rechtspleging en de stukken van het onderzoek stellen de 
bodemrechter immers in staat om in feite het substantiële of bijkomstige karakter 
te beoordelen van de verdraaiing van de waarheid die de getuige wordt ten laste 
gelegd.

Wat de gegrondheid van die beoordeling betreft omkleden de appelrechters 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij deze naar recht.

Het middel kan in zoverre 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. 
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J.-M. Defourny, Luik, J.-L. Berwart, Luik en M. Nève, Luik. 
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Nr. 411

2° KAMER - 13 september 2006

RECHTBANKEN — ALGEMEEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - VERPLICHTING OM OVER 
ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING UITSPRAAK TE DOEN - ARTIKEL 1138, 3°, GER.W. - PUNT VAN 
DE VORDERING - BEGRIP

Het  door  een  partij  aan  de  rechter  gedane  verzoek  om  een  onderzoeksmaatregel  te  
bevelen, is geen punt van de vordering, in de zin van artikel 1138, 3°, Ger.W.1. (Art. 1138, 
3°, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0532.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters, met schending van artikel 1138, 3°, 

van het Gerechtelijk Wetboek, hebben verzuimd om over een punt van de vorde-
ring uitspraak te doen. Het voert dienaangaande aan dat de eiser, in zijn conclu-
sie in hoger beroep, bij wijze van inleiding heeft gevorderd om de verificatie te 
bevelen van de rechtspleging te Dendermonde betreffende de N.V. Scheldefuel.

Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatre-
gel te bevelen, is geen punt van de vordering in de zin van artikel 1138, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Het middel dat voor het overige de schending van de artikelen 6 van het Ver-

drag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijhe-
den en 149 van de Grondwet aanvoert, is volledig afgeleid uit de tevergeefs aan-
gevoerde schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel kan in zoverre 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,

1 Cass., 23 dec. 1991, AR 9253, nr 221. 
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. O. Martins, Brussel. 

Nr. 412

2° KAMER - 13 september 2006

1º VREEMDELINGEN - TEWERKSTELLING VAN EEN BUITENLANDSE WERKNEMER ZONDER 
TOELATING VAN DE MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN ARBEID - BUITENLANDSE WERKNEMER IN 
HET BEZIT VAN EEN INSCHRIJVINGSBEWIJS IN HET VREEMDELINGENREGISTER - VERVOLGING VAN DE 
WERKGEVER - VEROORDELING - MOTIVERING

2º ARBEID — ALLERLEI - TEWERKSTELLING VAN EEN BUITENLANDSE WERKNEMER ZONDER 
TOELATING VAN DE MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN ARBEID - BUITENLANDSE WERKNEMER IN 
HET BEZIT VAN EEN INSCHRIJVINGSBEWIJS IN HET VREEMDELINGENREGISTER - VERVOLGING VAN DE 
WERKGEVER - VEROORDELING - MOTIVERING

1º en 2°  De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt  
te verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn  
vrijgesteld  van de verplichting  tot  het  verkrijgen van een arbeidskaart;  uit  de  loutere  
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat  
dit  stuk  geen  uitoefening  van  een  winstgevende  activiteit  toestaat,  kan  niet  worden  
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting  
tot  het  verkrijgen  van  een  arbeidskaart.  (Artt.  12,  eerste  lid,  en  13,  eerste  lid, 
Vreemdelingenwet; Art. 2, 3°, b), K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 30 april 1999, 
gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003)

(Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 20 maart 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel voert aan dat het arrest door de eiser te veroordelen wegens de te-

lastlegging a) niet beperkt tot één werknemer, de artikelen 2, 3°, b), van het Ko-
ninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 
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1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en 1, 3°, van 
het Koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorie-
ën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart 
voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, schendt.

Uit hoofde van die telastlegging was de eiser schuldig verklaard om tussen 14 
en 18 mei 2003 twee werknemers die niet over de Belgische nationaliteit be-
schikken, te hebben doen of laten werken zonder toelating te hebben verkregen 
van de minister van werkgelegenheid en arbeid. Hij voert aan dat aangezien één 
van die werknemers over een verblijfsvergunning voor onbeperkte tijd beschikte, 
deze van de voormelde toelating vrijgesteld was.

Krachtens artikel 2, 3°, b), van het voormelde Koninklijk besluit van 9 juni 
1999, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 februari 2003, in werking ge-
treden op 1 april 2003, zijn vrijgesteld van het verkrijgen van een arbeidskaart, 
de buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt 
te verblijven met toepassing van de wet van 15 december 1980 of van de wet van 
22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde ca-
tegorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.

Krachtens artikel 12, eerste lid, van de Wet van 15 december 1980, wordt de 
vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan drie 
maanden in  het  Rijk,  door  het  gemeentebestuur van zijn  verblijfplaats  in  het 
vreemdelingenregister ingeschreven.

Naar luid van artikel 13, eerste lid, van die wet, wordt de machtiging tot ver-
blijf verleend voor onbeperkte tijd, tenzij zij  uitdrukkelijk een tijdslimiet stelt 
wegens bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of in verband met 
de aard en de duur van zijn werkzaamheden in België. De verblijfsvergunning 
die constateert dat de vreemdeling toegelaten is tot verblijf krachtens artikel 10, 
of gemachtigd is tot een verblijf voor onbeperkte tijd, is één jaar geldig. Op aan-
vraag van de betrokkene wordt zij door het gemeentebestuur van zijn verblijf-
plaats verlengd of vernieuwd.

Na te hebben vastgesteld dat "Mehmed Memer [...] op het ogenblik van de fei-
ten in het bezit was van een inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister", 
oordeelt het arrest, teneinde de telastlegging a) bewezen te verklaren, dat "op de 
keerzijde van dit getuigschrift, duidelijk vermeld staat dat deze titel geen uitoefe-
ning van een winstgevende activiteit toestaat".

Uit de voormelde wettelijke bepalingen vloeit voort dat de appelrechters op 
grond van die overweging hun beslissing niet naar recht verantwoorden.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eiser voor het overige 

van de telastlegging f) vrijspreekt.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Ph. Lardinois, Brussel. 

Nr. 413

2° KAMER - 13 september 2006

1º SAMENHANG - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARING - VERJARINGSSTUITENDE 
DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
VERJARINGSSTUITENDE DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

1º en 2°  De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een  
misdrijf stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die  
door een intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn1. (Art. 22, V.T.Sv.; Artt. 
226 en 227, Sv.)

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0966.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep dat eiser op grond van artikel 

135, §2, van het Wetboek van Strafvordering, heeft ingesteld. De beroepen be-
schikking, die oordeelt dat de strafvordering niet verjaard is, verwijst de eiser 
naar de correctionele rechtbank.

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een 
misdrijf stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behan-
deld en die door een intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn.

Het arrest vermeldt "dat [de eiser] verkeerdelijk aanvoert dat de sociaalrechte-
lijke misdrijven van telastleggingen Ibis a) b) c) en d), verjaard zouden zijn; dat 

1 Zie Cass., 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, nr 117.
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de verjaring van de strafvordering immers regelmatig was gestuit door het zit-
tings-blad van de terechtzitting van de 49ste correctionele kamer van 3 januari 
2002; dat in tegenstelling tot wat [de eiser] aanvoert, geen enkele wettelijke be-
paling de raadkamer verbiedt om voor die telastleggingen een daad van stuiting 
van de strafvordering in aanmerking te nemen m.b.t. telastleggingen van dezelf-
de aard, ten laste gelegd aan dezelfde inverdenkinggestelde, het voorwerp uitma-
kend van hetzelfde dossier, en die wegens hun samenhang gezamenlijk door de-
zelfde rechter zullen worden berecht; dat de fiscale misdrijven van telastlegging 
Iter 'minstens'  tussen 31 december 1995 en 24 februari 1997 zouden zijn ge-
pleegd; dat zelfs indien men de incriminatieperiode ten laatste op 24 februari 
1997 afsluit, de daad van stuiting van de strafvordering die in de beroepen be-
schikking wordt bedoeld, nl. het zittingsblad van de terechtzitting van de 49ste 
correctionele kamer van 3 januari 2002, nog steeds uitwerking heeft; dat die fis-
cale misdrijven immers samenhangend zijn met de misdrijven van sociaal straf-
recht van de telastleggingen Ibis a) b) c) en d) en die welke reeds voor de correc-
tionele rechtbank aanhangig zijn".

Om te verklaren dat de strafvordering niet verstreken is, steunen de appelrech-
ters dus op een handeling uit een rechtspleging die niet bij hen aanhangig was.

Aangezien de misdrijven die voor berechting naar de correctionele rechtbank 
zijn verwezen en die welke door de raadkamer zijn onderzocht, niet samen wer-
den behandeld, beslissen de appelrechters niet naar recht dat de laatste met de 
eerste samenhangend waren en dat de daad die de verjaring van de ene stuitte, 
ook die van de andere stuitte.

Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel 

noch van het tweede middel, 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.
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Carlier, Brussel en E.R. France, Brussel. 

Nr. 414

1° KAMER - 14 september 2006
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1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID

2º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND - GEVOLG

1º  Het  gezag  van  gewijsde  in  strafzaken  staat  niet  eraan  in  de  weg  dat  een 
gedingvoerende  partij  die  geen  partij  was  in  het  strafproces,  de  uit  het  strafproces 
afgeleide gegevens betwist1. (Art. 4, V.T.Sv.)

2º Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke partijstelling  
tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtoffer geacht wordt  
nooit partij in het strafproces te zijn geweest2. (Art. 4, V.T.Sv.)

(I. J. e.a. T. P & V VERZEKERINGEN c.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 mei 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het strafrechterlijk gewijsde;
- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 

het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 2, 23, 820 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Teneinde het hoger beroep van de eiseressen ontvankelijk, maar niet gegrond te verkla-

ren en het gehele beroepen vonnis te bevestigen, herinnert het bestreden vonnis eraan dat 
de eiseressen "(...) vorderen dat zij, ingeval deze rechtbank niet zou beslissen dat (ver-
weerster) in het vonnis van 29 november 1999 berust heeft, de gegevens van het strafpro-
ces zouden mogen betwisten en zouden mogen aanvoeren dat mejuffrouw B. aansprake-
lijk is voor het ongeval van 6 september 1997", en beslist het als volgt :

"het gezag van het strafrechterlijk gewijsde, ongeacht of het om de strafrechterlijke be-
slissing zelf gaat dan wel om de beslissing over de burgerlijke belangen, geldt tussen de-
genen die partij in het strafproces waren;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.414..
2 Ibid.
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krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden heeft een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak; (...) zulks houdt 
onder meer in dat de partijen in een burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om 
de door de andere partijen aangedragen bewijzen te weerleggen (Cass., 15 februari 1991, 
J.T.T., 1991, 741 en de opmerkingen van R.O. Dalcq);

(de eiseressen) die zich erop beroepen derden te zijn in de rechtspleging in hoger be-
roep die geleid heeft tot de vrijspraak van mejuffrouw B., zijn van oordeel dat zij het recht 
hebben om hun argumenten betreffende de beweerde aansprakelijkheid van laatstgenoem-
de te doen gelden; daartoe beroepen zij zich op een arrest van het Hof van Cassatie van 2 
oktober 1997 dat luidt als volgt: 

'in de regel mogen, krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voor-
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, beslissingen op de strafvordering niet 
opnieuw ter sprake gebracht worden ter gelegenheid van een burgerlijk proces; die regel 
moet evenwel in samenhang worden gelezen met het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; het gezag van het strafrechterlijk 
gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in een later burgerlijk proces de kans 
moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen 
partij was in het strafgeding of er niet vrij haar belangen kon laten gelden' (Larcier Cass., 
1997, 312);

er moet worden vastgesteld dat (de eiseressen) niet kunnen worden beschouwd als der-
den in de rechtspleging in hoger beroep; (...) het feit dat zij afstand hebben gedaan van 
hun eisen ontneemt hun niet de hoedanigheid van procespartij;

zij hadden vrij hun belangen betreffende de aansprakelijkheid voor het ongeval kunnen 
doen gelden voor de appelrechter, te meer daar (verweerster) op de zitting verscheen aan 
de zijde van haar verzekerde, wat de (eiseressen) niet kon misleiden omtrent het feit dat 
zij niet berust had en zinnens was om de aansprakelijkheid van haar verzekerde te betwis-
ten; 

daarom (...) zou de meest elementaire voorzichtigheid erin hebben bestaan geen afstand 
te doen;

aldus hebben (de eiseressen) blijk gegeven van een totaal gebrek aan onderscheidings-
vermogen, maar hebben zij vrij gehandeld en (...), in strijd met wat zij verklaren, kan (ver-
weerster) geen enkel verwijt worden gemaakt;

het recht van verdediging is geëerbiedigd;
tenslotte (...) is artikel 6 niet bedoeld om partijen de gelegenheid te geven te trachten 

beoordelingsfouten recht te zetten;
de (eiseressen) moeten alle gevolgen daarvan dragen",
zodat "de rechtbank gebonden is door het gezag van gewijsde van het vrijsprekend von-

nis van 2 mei 2000" en dat "de rechtbank dus de argumenten van de (eiseressen) betref-
fende de wederzijdse aansprakelijkheid en de door het litigieuze ongeval veroorzaakte 
schade  niet  zal  onderzoeken  omdat  daarover  een eindvonnis  is  gewezen" en  dat  "het 
hoofdberoep totaal ongegrond is". 

Grieven
Het gezag van het strafrechterlijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in 

een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, 
te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er, ofschoon partij, niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden. 
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Bijgevolg heeft  een  strafrechterlijke  beslissing geen  gezag  van gewijsde  jegens het 
slachtoffer van een misdrijf dat zich geen burgerlijke partij heeft gesteld of die hoedanig-
heid verloren heeft.

Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf-
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering van 
het slachtoffer van een misdrijf terzelfder tijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd 
als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden. Het slachtoffer van het 
misdrijf  beschikt dus over de vrije keuze om zijn burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter dan wel voor de burgerlijke rechter te brengen.

Het staat het slachtoffer van een misdrijf dus tevens vrij afstand te doen van zijn recht 
om zijn burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter te brengen teneinde ze door de 
burgerlijke rechter te doen berechten.

De artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering bieden het slachtoffer van 
een misdrijf  de mogelijkheid om voor het vonnis afstand te doen van zijn burgerlijke 
rechtsvordering, in welk geval hij niet gehouden zal zijn tot de later gemaakte kosten.

Het gevolg hiervan is dat het slachtoffer van een misdrijf zich uit het strafproces terug-
trekt en afziet van zijn recht om zijn burgerlijke rechtsvordering te doen berechten vol-
gens de regels van het Wetboek van Strafvordering.

Een dergelijke afstand voor het strafgerecht in hoger beroep heeft dezelfde gevolgen als 
een afstand van geding.

Afstand van geding is een proceduremechanisme waarbij een partij afziet van de rechts-
pleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een tussenvordering. Met an-
dere woorden, de partij die afstand doet ziet af van het begonnen geding.

Afstand van geding brengt de zaken terug in de staat van voor het proces of, anders ge-
zegd, in dezelfde staat alsof er geen geding was geweest, zodat de partij die afstand doet 
van geding geacht wordt nooit partij in dat geding te zijn geweest.

De oplossing is dezelfde ongeacht of het een zuiver burgerlijk geding betreft - dat gere-
geld wordt door de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, waaronder artikel 820 dat 
de afstand van geding omschrijft en artikel 826, waarvan het eerste lid bepaalt dat afstand 
van geding die aangenomen is, van rechtswege inhoudt dat de partijen ermee instemmen 
dat de zaken over en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding 
was geweest - dan wel een burgerlijke rechtsvordering die voor de strafrechter wordt ge-
bracht en die eveneens, op grond van artikel 2 van voormeld wetboek, geregeld wordt 
door de bovengenoemde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek of, althans, door de ar-
tikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat het "gebonden is door het 
gezag van gewijsde van het vrijsprekend vonnis van 2 mei 2000" en dat het "dus de argu-
menten van de (eiseressen) betreffende de wederzijdse aansprakelijkheid en de door het li-
tigieuze  ongeval  veroorzaakte  schade  niet  zal  onderzoeken  omdat  daarover  reeds  een 
eindvonnis is gewezen", op grond dat de eiseressen "niet als derden kunnen worden be-
schouwd in de (straf)rechtspleging in hoger beroep" en dat"het feit dat zij afstand hebben 
gedaan van hun eisen hun niet de hoedanigheid van procespartij ontneemt", het wettelijk 
begrip afstand van geding miskent alsook de gevolgen die de wet aan de afstand van ge-
ding verbindt zowel in burgerlijke zaken (schending van de artikelen 820 en 826 van het 
Gerechtelijk Wetboek) als in burgerlijke gedingen die voor de strafrechter worden ge-
bracht (schending van de artikelen 2, 820 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek en, al-
thans, van de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering), zich in strijd met 
de wet gebonden acht door het gezag van gewijsde van het vrijsprekend vonnis van 2 mei 
2000, in zoverre de eiseressen wegens hun afstand van geding geacht worden nooit partij 
te zijn geweest in het geding dat tot dat vrijsprekend vonnis heeft geleid (miskenning van 
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het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het strafrechterlijk gewijsde en schending 
van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek) en in strijd met de wet de eiseressen de mo-
gelijkheid ontneemt om de aansprakelijkheid van mevrouw B. vrij te betwisten voor de 
burgerlijke rechter (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging, schending van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 en van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Hoewel het in de regel de partijen niet toegestaan is de op de strafvordering 

gewezen beslissingen opnieuw te betwisten naar aanleiding van een burgerlijk 
proces, staat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde er niet aan in de weg dat 
een gedingvoerende partij die geen partij was in het strafproces, de uit het straf-
proces afgeleide gegevens betwist.

Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke par-
tijstelling tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtof-
fer geacht wordt nooit partij in het strafproces te zijn geweest.

Het middel, dat op de tegenovergestelde bewering berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 

Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger. 

Nr. 415

1° KAMER - 14 september 2006

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN - 
OVERSPEL - BELEDIGEND KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

Overspel  is  enkel  dan  een  grond  tot  echtscheiding  wanneer  het  beledigend  is;  de  
feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel bewijzen, het 
overspel beledigend is 1.  (Art. 229, B.W.)

(W. T. J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0196.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2004 gewezen 

1 Cass., 4 sept. 1986, AR 4933, nr 10. 
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door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 229 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Na te hebben aangenomen dat "het overspel zijn beledigend karakter voor de andere 

echtgenoot onder meer verliest wanneer deze de affectieve en morele huwelijksbanden 
definitief verbroken heeft en aldus impliciet zijn echtgenoot ontslagen heeft van de plicht 
tot getrouwheid" en na te hebben beslist dat uit de door de eiseres overgelegde gegevens 
niet bleek dat zulks het geval was op het ogenblik dat zij haar buitenechtelijke verhouding 
met L. aanging, verwerpt het bestreden arrest de subsidiair ingestelde vordering van de ei-
seres die ertoe strekte haar toe te staan het bewijs door getuigen te leveren van de volgen-
de feiten :

"- In juni 2000, toen (de eiseres) opgenomen was in het Sint-Pietersziekenhuis te Ottig-
nies, bekommerde (de verweerder) zich helemaal niet om de evolutie van de gezondheids-
toestand van zijn echtgenote en bezocht hij haar niet in het ziekenhuis; daarentegen ver-
toonde hij zich in diezelfde periode in het openbaar in het gezelschap van mevr. T.H. 
waardoor hij duidelijk liet zien dat hij met haar een intieme relatie had;

- Vanaf augustus 2000,  nadat (de eiseres) de echtelijke woning te Waver,  chaussée 
d'Ottembourg, 241 verlaten had, heeft (de verweerder) mevr. T.H. bij zich genomen in de 
echtelijke woning en gedroeg hij zich met haar zo dat daaruit het bestaan van een intieme 
band tussen hen beiden op te maken viel".

Het bevestigt bijgevolg het bestreden vonnis, in zoverre het de echtscheiding tussen de 
echtgenoten in het nadeel van de eiseres uitspreekt op grond van artikel 229 van het Bur-
gerlijk Wetboek, en het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig 
weergegeven te zijn en meer bepaald op de volgende gronden:

"het staat vast dat de scheiding van de partijen dagtekent van augustus 2000, toen (de 
eiseres) de echtelijke woning verliet. In juni van hetzelfde jaar verkeerden de partijen dus 
kennelijk reeds volop in een huwelijkscrisis.

Tevens staat vast dat (de verweerder) in die periode al verschillende jaren af te rekenen 
had met de erge drankzucht van zijn echtgenote.

Getuige hiervan haar talrijke ziekenhuisopnames, met name van 26 maart tot 8 mei 
1998, van 12 november tot 17 december 1999, van 13 juni tot 4 juli 2000 en van 23 juli 
tot 6 augustus 2000.

Die ziekenhuisopnames hebben klaarblijkelijk niet voorkomen dat (de eiseres) herviel, 
aangezien (de eiseres) op 10 augustus 2000, dus 4 dagen nadat zij uit het Sint-Pieterszie-
kenhuis te Ottignies ontslagen was, een verkeersongeval had dat aan haar dronkenschap te 
wijten was, aangezien de op het ogenblik van het ongeval uitgevoerde tests wezen op een 
alcoholgehalte van 3,49 gram per liter bloed. 

Gelet op die acute huwelijkscrisis bewijst noch het feit dat (de verweerder) zijn echtge-
note niet heeft bezocht in het ziekenhuis gedurende haar voorlaatste verblijf aldaar noch 
het feit dat hij in die tijd een intieme relatie was begonnen, ja zelfs was gaan samenwo-
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nen, met mevr. H. dat (de verweerder) de huwelijksband definitief verbroken had; derhal-
ve zijn die feiten niet van dien aard dat ze elk beledigend karakter ontnemen aan het over-
spel, dat is gepleegd door (de eiseres) die eraan moet worden herinnerd dat in echtschei-
dingszaken de wederzijdse fouten niet onderling mogen worden vergeleken.

(...)
De feiten die (de eiseres) door alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen, wil 

bewijzen, zijn dus te dezen niet ter zake dienend, zodat het getuigenverhoor waarom zij 
subsidiair verzoekt niet verantwoord is".

Grieven
Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek is overspel alleen dan een grond tot 

echtscheiding wanneer het beledigend is voor de echtgenoot. Om dat te beoordelen, moet 
de feitenrechter alle omstandigheden, eigen aan de zaak, in aanmerking nemen, zo nodig 
door het bewijs ervan door getuigen toe te staan, welk recht is vastgelegd in de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wetboek. Gelet 
op de toedracht van de zaak verliest het overspel zijn beledigend karakter onder meer als 
de andere echtgenoot de affectieve en morele banden van het huwelijk definitief verbro-
ken heeft en aldus zijn echtgenoot impliciet ontslagen heeft van zijn plicht tot getrouw-
heid. Teneinde te oordelen of, op het ogenblik dat een der echtgenoten overspel pleegt, de 
andere echtgenoot hem ontslagen heeft van de plicht tot getrouwheid, mag de rechter bij 
zijn onderzoek van het gedrag van die echtgenoot niet enkel het tijdstip in aanmerking ne-
men waarop het paar een acute huwelijkscrisis doormaakt. Hij dient het geheel van dat ge-
drag te onderzoeken tot de dag waarop het als beledigend aangemerkte overspel is vastge-
steld en zelfs tot voordien indien het latere gedrag van de echtgenoot die beweert beledigd 
te zijn, de verbreking van de gevoelsband bevestigt.

In haar appelconclusie gaf de eiseres weliswaar toe dat uit  een vaststelling van ge-
rechtsdeurwaarder bleek dat zij de nacht van 15 op 16 oktober 2001 met een zekere L. had 
doorgebracht, maar zij betoogde dat dit overspel niet beledigend was. Zij herinnerde in 
rechte eraan dat "in de rechtspraak algemeen wordt aangenomen dat, wanneer één van de 
echtgenoten besluit te gaan samenleven met een derde en aldus zijn echtgenote elke hoop 
op verzoening ontneemt, hij niet kan beweren beledigd te zijn door de relatie die zijn echt-
genote aangaat met een ander persoon". Zij betoogde in feite dat haar relatie geen toe-
komst had, terwijl de verweerder reeds in juni 2000 openlijk was uitgekomen voor zijn 
verhouding met zijn huidige gezellin, T. H. die reeds vanaf de scheiding van de partijen in 
augustus 2000 "terstond haar intrek had genomen in de echtelijke woning tezamen met 
haar dochter die ook vandaag nog de kamer van de eigen dochter van de partijen betrekt" 
en dat de overspelige relatie van de verweerder met die vrouw was vastgesteld op 25 au-
gustus 2002.

Uit het geheel van de omstandigheden van de zaak leidde zij af dat de verweerder reeds 
in augustus 2000 definitief een nieuw leven was begonnen waardoor elke hoop op verzoe-
ning uitgesloten was.  Het  bewijsaanbod,  in  de bewoordingen waarin  het  was gesteld, 
sloeg niet enkel op de omstandigheid dat de verweerder zich in juni 2000 in het openbaar 
had vertoond in het gezelschap van mevr. T.H. maar ook op het feit dat de verweerder 
haar reeds vanaf augustus 2000 bij zich had genomen in de echtelijke woning.

Door alleen maar te stellen dat "het feit (dat de verweerder) in die tijd een intieme rela-
tie was begonnen, ja zelfs was gaan samenwonen, met mevr. H.,", gelet op de acute huwe-
lijkscrisis, "(niet) bewijst dat hij de huwelijksband definitief verbroken had, zodat "(het 
feit) ook al was het bewezen, niet van dien aard is dat het elk beledigend karakter ont-
neemt aan het overspel dat is gepleegd door (de eiseres)" teneinde daaruit af te leiden dat 
het getuigenverhoor waarom de eiseres subsidiair verzocht, niet verantwoord was, ant-
woordt het arrest niet op het omstandig verweermiddel van de eiseres, namelijk dat het 



Nr. 415 - 14.9.06 HOF VAN CASSATIE 1723 

volgehouden gedrag van de verweerder het bewijs kon opleveren van het feit dat hij voor 
haar geen gevoelens meer koesterde (schending van artikel 149 van de Grondwet) en de 
aan de rechter opgelegde verplichting om bij het onderzoek van het beledigend karakter 
van een gedraging alle omstandigheden, eigen aan de zaak, in aanmerking te nemen, zo 
nodig door het bewijs ervan door getuigen toe te staan, miskent (schending van de artike-
len 229 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten 

echtscheiding vorderen op grond van overspel  door de andere echtgenoot ge-
pleegd.

Overspel is alleen dan een grond tot echtscheiding wanneer het beledigend is. 
De feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel be-
wijzen, het overspel beledigend is.

De eiseres verzocht subsidiair in haar conclusie het bewijs te mogen leveren 
van twee in het middel weergegeven feiten.

Na te hebben vermeld dat "het overspel zijn beledigend karakter voor de ande-
re echtgenoot onder meer verliest wanneer deze de affectieve en morele banden 
van het huwelijk definitief verbroken heeft en impliciet zijn echtgenoot ontsla-
gen heeft van de plicht tot getrouwdheid", beslist het arrest dat geen van de feiten 
waarvan het bewijs werd aangeboden, aantoont "dat [de verweerder] de huwe-
lijksband definitief verbroken heeft en dat het derhalve niet van dien aard [is] dat 
het elk beledigend karakter ontneemt aan het overspel, dat is gepleegd door [de 
eiseres] die eraan moet worden herinnerd dat in echtscheidingszaken de weder-
zijdse fouten niet onderling mogen worden vergeleken".

Uit het onderzoek "van de omstandigheden, eigen aan de zaak, zoals zij geble-
ken zijn uit de pleidooien en uit de neergelegde conclusies en stukken" leidt het 
af "dat de eiseres in gebreke blijft aan te tonen dat het aan haar verweten en be-
wezenverklaard overspel niet beledigend is voor [de verweerder]".

Door die overwegingen antwoordt het arrest op de in het middel aangegeven 
conclusie van de eiseres en gaat het op grond van een beoordeling van de feiten 
na of het gedrag van de eiseres, gelet op alle omstandigheden, eigen de zaak, een 
beledigend karakter heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-

lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Oosterbosch. 



1724 HOF VAN CASSATIE Nr. 416 - 14.9.06 

Nr. 416

1° KAMER - 14 september 2006

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN – RUÏNES VAN INDUSTRIËLE GEBOUWEN  - VOORWAARDEN

De in de belastingverordening bedoelde installaties vallen niet onder de jaarlijkse belasting, 
verschuldigd door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van op het  
grondgebied  van  de  stad  gelegen  ruïnes  van  industriële  gebouwen,  die  al  dan  niet  
zichtbaar  zijn  van op de openbare  weg,  wanneer  zij  voor  andere activiteiten  worden 
aangewend,  zonder  dat  de  activiteiten  waarnaar  de  omschakeling  geschiedt,  van 
industriële aard dienen te zijn.  (Artt. 1 en 2, Belastingverordening van 14 feb. 1995 van 
de stad La Louvière)

(STAD LA LOUVIERE  T.  JUBILE INVEST n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de belastingverordening van de stad La Louvière van 14 fe-

bruari 1995 waarbij de gemeentebelasting op de ruïnes van industriële gebouwen voor de 
duur van 6 jaar wordt hernieuwd; 

artikel 149 van de Grondwet;
Artikel 159 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Teneinde het beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren, de voorgelegde be-

slissing te vernietigen en, opnieuw uitspraak doende, het beroep gegrond te verklaren, de 
litigieuze aanslagen te vernietigen, de ontheffing ervan te bevelen en de eiseres te veroor-
delen tot terugbetaling van de uit dien hoofde onverschuldigd ontvangen bedragen, ver-
hoogd met de moratoire interest vanaf 19 januari 2002, herinnert het bestreden arrest er-
aan dat "het beroep betrekking heeft op de gemeentebelasting die (de eiseres) op de ruïnes 
van industriële gebouwen geheven heeft  en ten laste van (de verweerster) ten kohiere 
heeft gebracht voor het aanslagjaar1997 voor de respectieve bedragen van 2.220.000 BEF 
en 3.580.000 BEF", stelt het vast dat "(de verweerster) terecht aanvoert dat de beroepen 
beslissing nietig is wegens inbreuk op de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 
september 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie", zodat "het aan 
het Hof van Cassatie staat de voorgelegde beslissing te vernietigen en opnieuw uitspraak 
te doen",

en het beslist het volgende :
"de belastingverordening die op 14 februari 1995 voor de aanslagjaren 1995 tot en met 

2000 werd ingevoerd en vervolgens werd opgeheven op 26 januari 1998, heft de litigieuze 
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belasting van iedere  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon,  die  eigenaar  is  van op het 
grondgebied van de stad gelegen ruïnes van industriële gebouwen, ongeacht of ze zicht-
baar zijn van op de openbare weg;

artikel 2 van voornoemde verordening preciseert dat de belasting geheven wordt op 
'alle afgedankte en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installaties waar-
van de exploitatie is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren met ingang 
van 1 januari volgend op de datum van de stopzetting van de activiteiten';

gelet op die tekst is een bedrijfsruimte enkel belastbaar indien :
- zij een afgedankte en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installatie 

is,
- zij niet langer wordt geëxploiteerd,
- zij ten minste gedurende drie jaar zonder onderbreking niet werd geëxploiteerd met 

ingang van 1 januari die volgt (...) op de datum van stopzetting van de activiteiten;
bijgevolg is de litigieuze belasting onder meer onderworpen aan de voorwaarde dat de 

activiteiten in de goederen waarop de belasting wordt geheven, zonder onderbreking zijn 
stopgezet gedurende de jaren 1994, 1995 en 1996;

die goederen welke eigendom zijn van (de verweerster), bestaan uit twee bedrijfsruim-
ten, gelegen te Haine-Saint-Pierre, 13, rue de la Station (kadastraal bekend onder A 636v 
2) en rue des Déportés (kadastraal bekend onder A 629 g6); laatstgenoemd goed heet de 
'site Cabay-Jouret');

ter rechtvaardiging van de litigieuze belasting beroept de stad zich vooral op de admini-
stratieve beslissingen van na het aanslagjaar 1997;

- een besluit van de Waalse regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten 
van gewestelijk belang en de sanering van de bedrijfsruimte 'Cabay-Jouret', waarbij de af-
danking wordt gedecreteerd,

- een ministerieel besluit van 25 januari 1999, gewijzigd op 19 april 1999, waarbij de 
afdanking wordt vastgesteld en tot onteigening wordt besloten;

dat ministerieel besluit stelt vast dat het goed verkeert in een 'materiële toestand' die in 
strijd is met de goede inrichting ervan en onverenigbaar is met het architectonische karak-
ter van het gebied en dat het 'gebouw dat centraal ligt in de bedrijfsruimte' een bestem-
ming heeft behouden na 1988;

er wordt tevens allusie gemaakt (...) op de 'huidige' bestemming van het goed, die on-
verenigbaar wordt geacht met de algemene bestemming van het gebied en met de steden-
bouwkundige plannen voor het gebied 1 Henegouwen;

geen van die overwegingen sluit uit dat de bedrijfsruimte gedurende de referentiejaren 
wel degelijk werd geëxploiteerd; 

uit foto's die in 2000-2002-2003 zijn genomen kan niets van betekenis worden afgeleid;
het besluit van de burgemeester van 21 augustus 2000 waarbij de afbraak wordt bevo-

len van de op de bedrijfsruimte 'Cabay-Jouret' gelegen industriële gebouwen en waarbij 
tevens maatregelen worden getroffen teneinde de uitbreiding van de bodemontreiniging 
tegen te gaan, is slechts het logisch gevolg van de tenuitvoerlegging van de hierboven ver-
melde stedenbouwkundige plannen, zonder daarom een doorslaggevend bewijs te zijn in 
dit geschil;

uit het geheel van die gegevens van het dossier van (de eiseres) kan niet worden afge-
leid dat de litigieuze belastingen gerechtvaardigd waren op het ogenblik dat zij voor het 
daarin bedoelde tijdvak ten kohiere waren gebracht;

uit de door (de verweerster) overgelegde stukken van submap 10 blijkt daarentegen het 
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volgende :
- in 1991 waren met de vennootschappen Chemviron en Reasearc-Cottrell huurovereen-

komsten  gesloten  betreffende  'onroerende  goederen  voor  halfindustrieel  gebruik';  die 
overeenkomsten eindigden van rechtswege respectievelijk in 1996 en in 2000 

- op 1 juni 1993 heeft het Belgische Rode Kruis 'het gewezen administratief gebouw' 
van de bedrijfsruimte Cabay-Jouret gehuurd met het genot van de omgeving en de toe-
gangswegen tot het geheel van de percelen, teneinde er een asielcentrum met een capaci-
teit van 200 personen op te richten voor kandidaat-politieke vluchtelingen,

- andere gebouwen konden dienen als opslagplaatsen, uitgerust met een rolbrug en een 
hoogspanningscabine; het blijkt dat zij tijdelijk werden gebruikt door de naamloze ven-
nootschap Durobor, 

- In 1993 werd de bedrijfsruimte gelegen in de rue de la Station als atelier verhuurd ten 
dele aan de bvba sociétés Hannecart en ten dele aan het Institut Sainte-Thérèse; 

de in de belastingverordening van 14 februari 1995 gebruikte bewoordingen verwijzen 
niet naar het begrip 'afdanking' in de zin van artikel 167 van het WWROSP en impliceren 
geenszins dat de omschakeling van de bedrijfsruimte aan bepaalde voorwaarden moest 
voldoen (gesteld al dat (de eiseres) daartoe bevoegd zou zijn);

die belastingverordening wijst klaar en duidelijk het feit aan dat de heffing van de be-
lasting verantwoordt, de voorwaarde dat afgedankte en niet voor andere activiteiten aan-
gewende industriële installaties, die als ruïnes zijn aangemerkt, gedurende drie jaar zonder 
onderbreking niet mogen geëxploiteerd zijn, alsook het bedrag van de belasting en de wij-
ze van berekening; 

de betrokken bedrijfsruimten voldoen niet aan de voorwaarden, bepaald in de artikelen 
1 en 2 van de verordening;

(de eiseres) betoogt bovendien op bladzijde 9 van haar aanvullende en haar samenvat-
tende conclusie dat het niet wordt betwist dat de belastingheffende overheid zich ertoe be-
perkt heeft belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebouwen, met uitsluiting van 
de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beantwoorden; 

enerzijds heeft het door (de verweerster) opgeworpen geschil betreffende de vraag of de 
belasting verschuldigd is, uiteraard betrekking op de grondslag van die belasting;

anderzijds moet bij de beoordeling van de bewering rekening worden gehouden met 
een brief van 3 september 2002 van de burgemeester van (de eiseres), waaruit blijkt dat de 
percelen waarop de belasting niet werd geheven, reeds in 1996 niet langer toebehoorden 
aan de vennootschap (de verweerster);

hieruit volgt dat het beroep gegrond is;
het wordt niet betwist dat moratoire interest verschuldigd is op de ten onrechte geïnde 

bedragen".
Grieven
Eerste onderdeel,
Artikel 1 van de door de eiseres op 14 februari 1995 goedgekeurde belastingverorde-

ning voert ten voordele van de eiseres voor de aanslagjaren 1995 tot en met 2000 een jaar-
lijkse belasting in ten laste van iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is 
van op het grondgebied van de eiseres gelegen ruïnes van industriële gebouwen, ongeacht 
of die zichtbaar zijn van op de openbare weg.

Artikel 2 van dezelfde belastingverordening van 14 februari 1995 bepaalt dat de belas-
ting op de ruïnes van industriële gebouwen onderworpen geheven wordt op alle afgedank-
te en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installaties waarvan de exploita-
tie definitief is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren met ingang van 1 
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januari volgend op de datum van stopzetting van de activiteiten. Het bedrag van de belas-
ting wordt voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld (artikel 3 van de belastingverorde-
ning) en de belasting bedraagt 10.000 frank per are niet bebouwde oppervlakte en 20.000 
frank per are bebouwde oppervlakte (artikel 4 van de belastingverordening).

Met andere woorden een bedrijfsruimte is belastbaar indien de volgende voorwaarden 
tezamen vervuld zijn : (1) zij vormt een afgedankte en niet voor andere doeleinden aange-
wende industriële installatie, (2) zij wordt niet meer als industriële installatie geëxploi-
teerd en (3) zij werd gedurende ten minste drie jaar zonder onderbreking niet geëxploi-
teerd vanaf 1 januari volgend op de datum van de stopzetting van de activiteiten.

Wat meer bepaald de tweede voorwaarde betreft kan zowel uit de letter als uit de geest 
van de belastingverordening worden afgeleid dat alleen de exploitatie van de bedrijfs-
ruimte als industriële installatie en niet gelijk welk soort van exploitatie of activiteit aan 
de heffing van de belasting in de weg kan staan,

Het bestreden arrest  beslist dat  de heffingsgrondslag ontbreekt op grond dat "uit de 
door (de verweerster) overgelegde stukken van submap 10 het volgende blijkt :

-in 1991 waren met de vennootschappen Chemviron en Reasearc-Cottrell huurovereen-
komsten gesloten betreffende 'onroerendegoederen voor halfindustrieel gebruik'; die over-
eenkomsten eindigden van rechtswege respectievelijk in 1996 en 2000,

- op 1 juni 1993 heeft het Belgische Rode Kruis 'het gewezen administratief gebouw' 
van de bedrijfsruimte Cabay-Jouret gehuurd met genot van de omgeving en de toegangs-
wegen tot het geheel van de percelen, teneinde er een asielcentrum met een capaciteit van 
200 personen op te richten voor kandidaat-politieke vluchtelingen,

- andere gebouwen konden dienen als opslagplaatsen, uitgerust met een rolbrug en een 
hoogspanningscabine; het blijkt dat zij tijdelijk werden gebruikt door de vennootschap 
Durobor,

- in 1993 werd de bedrijfsruimte, gelegen in de rue de la Station als atelier verhuurd ten 
dele aan de bvba sociétés Hannecart en ten dele aan het Institut Sainte-Thérèse".

Een huurovereenkomst levert in beginsel passieve inkomsten op en sluit elke exploita-
tie als industriële installatie uit, behalve in het te dezen niet-vastgestelde geval dat de be-
drijfsruimte door de huurder voor industriële doeleinden wordt gehuurd.

Verre van aan te tonen dat de voorwaarden waaronder de belasting verschuldigd was, te 
dezen niet vervuld waren voor het litigieuze aanslagjaar bewijst het bestaan van in 1991 
en 1993 gesloten huurovereenkomsten (die eindigden in 1996 en 2000) dus integendeel 
dat de bedrijfsruimte na 1991 niet werd geëxploiteerd als industriële installatie na 1991 
en, derhalve, niet als zodanig werd geëxploiteerd gedurende de drie jaar die aan 1 januari 
van het litigieuze aanslagjaar (1997) zijn voorafgegaan, dat is gedurende de jaren 1994, 
1995 en 1996.

Dezelfde conclusie geldt voor het mogelijke, maar nie- vastgestelde gebruik (aangezien 
het bestreden arrest in verband met andere gebouwen enkel vermeldt dat "het blijkt dat zij 
tijdelijk werden gebruikt door de naamloze vennootschap Durobort") van de bedrijfsruim-
te als opslagplaats; dat gebruik impliceert zeker niet dat een bedrijfsruimte tijdens dezelf-
de jaren als industriële installatie werd geëxploiteerd.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest uit de enkele vaststelling dat de verweerster het 
bewijs leverde van het bestaan van verschillende in 1991 en 1993 gesloten (en in 1996 en 
2000 geëindigde) huurovereenkomsten en van de mogelijkheid dat sommige gebouwen 
als opslagruimte werden gebruikt wat in geen geval kan worden beschouwd als een ex-
ploitatie van de bedrijfsruimte als industriële installatie zoals in de belastingverordening 
wordt vereist, niet wettig heeft kunnen afleiden dat de heffingsgrondslag van de belasting 
te dezen ontbrak voor het litigieuze aanslagjaar, zodat het bestreden arrest, door het be-
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roep van de verweerster op grond van die overwegingen gegrond te verklaren, de artikelen 
1 en 2 van de belastingverordening van 14 februari 1995 alsook artikel 159 van de geco-
ördineerde Grondwet schendt, daar het weigert de litigieuze belastingverordening te dezen 
toe te passen en op die grondslag de ontheffing van de litigieuze belastingen beveelt.

Tweede onderdeel
Een bedrijfsruimte kan niettemin worden bestempeld als een afgedankte en niet voor 

andere doeleinden aangewende industriële installatie waarvan de exploitatie als industrië-
le installatie definitief is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren in de 
zin van artikel 2 van de belastingverordening van 14 februari 1995, zelfs als in sommige 
gebouwen of in bepaalde ruimten die deel uitmaken van die bedrijfsruimte de een of ande-
re activiteit doorgaat. Krachtens artikel 3 van de belastingverordening wordt het bedrag 
van de belasting in dat geval voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld en bedraagt de be-
lasting overeenkomstig artikel 4 van de belastingverordening 10.000 Belgische frank per 
are niet bebouwde oppervlakte en 20.000 Belgische frank per are bebouwde oppervlakte. 
Met andere woorden, de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet voldoen aan de voor-
waarden voor de heffing van de belasting, zijn voor de berekening daarvan uitgesloten.

Het zou overigens te gemakkelijk zijn de toepassing van de belastingverordening te 
omzeilen en de belasting op de ruïnes van industriële gebouwen te ontwijken door de een 
of andere weinig belangrijke activiteit in een bedrijfsruimte die hoofdzakelijk de kenmer-
ken van een ruïne van een industrieel gebouw vertoont.

In haar appelconclusie wees de eiseres erop dat "de verschillende huurovereenkomsten 
geen aanleiding kunnen geven tot belastingvrijstelling en evenmin kunnen worden be-
schouwd als gevallen waarin de belaste bedrijfsruimten voor andere activiteiten worden 
aangewend";

(...) met andere woorden, het bestaan van die huurovereenkomsten impliceert geenszins 
dat de betrokken bedrijfsruimten niet als ruïnes van industriële gebouwen in de zin van de 
belastingverordening dienen te worden bestempeld; het bestaan van die overeenkomsten 
heeft overigens het Gewest evenmin belet de betrokken bedrijfsruimten als 'afgedankt' te 
beschouwen; binnen de afgedankte bedrijfsruimte mogen immers gebouwen of gedeelten 
van gebouwen staan die nog verder worden gebruikt voor de een of andere economische 
activiteit;

(...) voor het overige preciseert (de verweerster) in haar beroep nog dat 'op het ogenblik 
van de aanslag de procedures waren ingesteld tegen de weigering van activiteiten', wat 
wel degelijk aantoont dat in de betrokken bedrijfsruimten geen activiteiten plaatsvonden 
en deze dus niet werden geëxploiteerd en dat er derhalve wel degelijk grond was tot hef-
fing van de belasting;

(...) naar luid van artikel 3 van de belastingverordening wordt het bedrag van de belas-
ting voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld en worden de bedragen van de belasting 
vastgesteld in artikel 4 van genoemde verordening; 

(...) het wordt niet betwist dat de belastingheffende overheid zich ertoe heeft beperkt 
belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebouwen met uitsluiting van de gedeelten 
van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beantwoorden"; 

In haar conclusie betoogde de eiseres dus dat een bedrijfsruimte als een ruïne van een 
industrieel gebouw kan worden aangemerkt - en dus aan de belasting kan worden onder-
worpen - zelfs als bepaalde gedeelten van de betrokken bedrijfsruimte, die uiteraard van 
de berekening van de belasting zijn uitgesloten, niet voldeden aan de voorwaarden voor 
de heffing van de belasting, zoals die in artikel 2 van de belastingverordening zijn be-
paald.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het beroep van de verweerster gegrond te 
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verklaren op grond dat "(de eiseres) bovendien op bladzijde 9 van haar aanvullende en 
haar samenvattende conclusie betoogt dat het niet wordt betwist dat de belastingheffende 
overheid zich ertoe beperkt heeft belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebou-
wen met uitsluiting van de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beant-
woorden", maar dat "enerzijds, het door (de verweerster) opgeworpen geschil betreffende 
de vraag of de belasting verschuldigd is uiteraard betrekking heeft op de grondslag van 
die belasting" en dat "anderzijds, bij de beoordeling van de bewering rekening moet wor-
den gehouden met een brief van 3 september 2002 van de burgemeester van (de eiseres) 
waaruit blijkt dat de percelen waarop de belasting niet werd geheven, reeds in 1996 niet 
langer toebehoorden aan de vennootschap (de verweerster), in geen van zijn overwegin-
gen antwoordt op de in het middel uiteengezette argumenten van de eiseres, zodat het niet 
regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt. Het verwart 
tevens  de  heffingsgrondslag  van  de  belasting  met  de  wijze  van  berekening  ervan  en 
schendt aldus de artikelen 2, 3 en 4 van de belastingverordening van 14 februari 1995 als-
ook, bijgevolg, artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, het op de in het middel be-
kritiseerde gronden weigert die belastingverordening toe te passen in zoverre een bedrijfs-
ruimte als een ruïne van een industrieel gebouw kan worden bestempeld - en aan de belas-
ting kan worden onderworpen - zelfs als bepaalde gedeelten van de betrokken bedrijfs-
ruimte die krachtens de artikelen 3 en 4 van de belastingverordening, van de berekening 
van de belasting uitgesloten zijn, niet voldoen aan de voorwaarden voor de heffing van de 
belasting zoals die bepaald zijn in artikel 2 van de belastingverordening die de heffings-
grondslag ervan vaststelt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de door de gemeenteraad van de eiseres op 14 februari 1995 

goedgekeurde belastingverordening op de ruïnes van industriële gebouwen be-
paalt dat een jaarlijkse belasting wordt geheven van iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, die eigenaar is van op het grondgebied van de stad gelegen ruïnes 
van industriële gebouwen, ongeacht of ze zichtbaar zijn van op de openbare weg.

Krachtens artikel 2 van die verordening wordt die belasting geheven op alle af-
gedankte  en  niet  voor  andere  doeleinden  aangewende  industriële  installaties 
waarvan de exploitatie is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende ja-
ren met ingang van 1 januari volgend op de datum van stopzetting van de activi-
teiten.

Uit die bepalingen volgt dat de aldaar bedoelde installaties niet worden belast 
wanneer zij voor andere activiteiten worden aangewend, zonder dat de omscha-
keling dient te geschieden naar activiteiten van industriële aard.

Daar het arrest vaststelt  dat de litigieuze bedrijfsruimten zijn omgeschakeld 
naar  verschillende activiteiten,  beslist  het  wettig  dat  die  bedrijfsruimten "niet 
voldoen  aan  de  in  de  artikelen  1  en  2  van  de  verordening  bepaalde 
voorwaarden".

Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
In strijd met wat dit onderdeel stelt, voerde de eiseres in haar conclusie niet 

aan dat een bedrijfsruimte kan worden bestempeld als een ruïne van een industri-
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eel gebouw, zelfs als bepaalde gedeelten ervan niet voldoen aan de voorwaarden 
voor de heffing van de belasting, maar dat de belastingheffende overheid zich er-
toe beperkt heeft belasting te heffen op een ruïne van een industrieel gebouw, 
met uitsluiting van de gedeelten van de bedrijfsruimte die er geen waren.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-

lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en D. Lambot, Brussel. 

Nr. 417

1° KAMER - 15 september 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP TERUGBETALING - AARD - 
DOEL

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP HERZIENING - AARD - DOEL

3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP TERUGBETALING VAN DE 
PACHTPRIJS - AFSTAND

4º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP HERZIENING VAN DE 
PACHTPRIJS - AFSTAND

1º Het recht op terugbetaling van een pachtprijs  die het bij  de wet bepaalde maximum  
overschrijdt  is  dwingend en strekt tot  bescherming van de pachter.  (Art.  5,  vierde lid, 
Pachtwet)

2º Het recht op herziening van de pachtprijs van een lopende pacht waarvan het bedrag 
hoger is dan het bij de wet bepaald maximum is dwingend en strekt tot bescherming van  
de pachter. (Art. 5, eerste lid, Pachtwet)

3º De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op terugbetaling van een pachtprijs die 
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit  
het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen  
afstand van dit recht worden afgeleid  (Art. 5, vierde lid, Pachtwet)1

4º De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op herziening van een pachtprijs die  
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit  

1 Zie Cass., 21 maart 2003, AR C.00.0569.N, nr 187 (handelshuur) en  T.B.O.  2003, 156 e.v., met 
noot S. MOSSELMANS,  "Het dwingende karakter van art.  14, eerste lid van de Handelshuurwet" en 
Cass., 21 juni 2004, AR C.04.0036.N, nr 342 (huishuur)
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het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen  
afstand van dit recht worden afgeleid. (Art. 5, eerste lid, Pachtwet)

(LANDBOUWVENNOOTSCHAP VAN OOSTROM & KURVER T. P.)

ARREST

(A.R. C.05.0171.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 oktober 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 5 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprij-

zen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door de wet van 
7 november 1988;

- de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 1044 
en 1045 Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient te wor-
den uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing, in zoverre de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Tongeren na eiseres' beperkt hoger beroep als ongegrond te hebben afgewezen 
en de verweersters eisuitbreiding te hebben ingewilligd, eiseres' vordering om de jaarlijk-
se pachtprijs te horen vaststellen op het wettelijk maximum van 5.799 euro, ongegrond 
verklaart, haar vordering tot terugbetaling van de pachtgelden die dit bedrag overschreden 
dienvolgens afwijst, en de vordering van verweerster om eiseres te horen veroordelen tot 
betaling van de achterstallige pachtgelden ten bedrage van 24.232 euro gegrond verklaart.

De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:
"In tegenstelling tot de eerste rechter oordeelt deze rechtbank (...) dat de wet tot beper-

king van de pachtprijzen wel degelijk van toepassing is. Het voorgaande brengt met zich 
dat er principieel enkel rekening kan worden gehouden met het kadastraal inkomen voor 
de grond bij de bepaling van de wettelijke pachtprijs daarvan.

(...)
(...) De gevolgen van het dwingende karakter van deze wet.
Partijen stellen terecht dat de voornoemde wet de openbare orde niet raakt, doch slechts 

van dwingend recht is (Cass., 13 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 542). Niets belet partijen 
- zoals in casu - ervan af te wijken maar steeds met het gevaar dat achteraf een partij op 
deze afwijkende overeenkomst terugkomt. Weliswaar kan de beschermde partij afstand 
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doen van de relatieve nietigheid door vrijwillig te betalen en voor zover deze betaling met 
kennis van de relatieve nietigheid gebeurt. Een pachter die door zijn betaling een contract 
uitvoert, waarvan een beding (in casu de pachtprijs) relatief nietig is, dekt de relatieve nie-
tigheid als de betaling enerzijds vrijwillig gebeurt en anderzijds met kennis van de relatie-
ve nietigheid (Stassijns E., Pacht, APR, Story-Scientia, 1997, 122, met verwijzing naar 
Cass., 14 april 1967, Arr. Cass., 1967, 987).

Voornoemde cassatierechtspraak dateert van na de wet tot beperking van de pachtprij-
zen daterend van 26 juli 1952, vervangen door de wet van 4 november 1969 en gewijzigd 
door de wet van 7 november 1988 en wordt nog steeds geciteerd in voornoemde nog vrij 
recente toonaangevende rechtsleer inzake de pachtwetgeving.

Met de eerste rechter is ook deze rechtbank van oordeel dat men zich thans de vraag 
kan stellen of er nog wel veel pachters zijn die niet op de hoogte zijn van de geldende 
wettelijke bepalingen. De pachters zijn immers almaar meer ontwikkeld en mondiger ge-
worden. Er zijn diverse publicaties van landbouw-organisaties op de markt voorhanden. 
Meer nog, in casu was de pachter een professionele landbouwvennootschap die gedurende 
quasi tien jaar de overeengekomen pachtprijs vrijwillig en zonder enig voorbehoud heeft 
betaald. Deze vennootschap werd in België opgericht, met zetel te Bree en inschrijving te 
Hasselt hetgeen ook reeds wijst op een werkterrein in België. Minstens één oprichter, met 
name Hendricus Kurver is - blijkens de bewoordingen van de notariële oprichtingsakte 
zelf - beroepsmatig als fruitteler actief. Omwille van dezelfde argumentatie als de eerste 
rechter is ook deze rechtbank ervan overtuigd dat deze betalingen met kennis van de rela-
tieve nietigheid hebben plaatsgevonden waardoor de eiseres (...) geacht wordt afstand te 
hebben gedaan van de relatieve nietigheid van de overeenkomst die partijen bijgevolg in-
tegraal tot wet strekt.

De eerste rechter heeft de vorderingen van (de eiseres) ertoe strekkende de jaarlijkse 
pachtprijs te begroten op 5.799 euro terecht afgewezen alsook de vordering tot terugbeta-
ling van 59.000 euro wegens teveel betaalde pachtgelden gedurende de laatste vijf jaren.

(...) De tegenvordering inzake achterstallige pachtgelden.
Na onderzoek oordeelt deze rechtbank dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat 

de eiseres (...) nog achterstallige pachtgelden verschuldigd is aan verweerster (...) tot 30 
november 2003 en dit in uitvoering van de overeenkomst die partijen tot wet strekt.

De eerste rechter begrootte de pachtachterstand tot en met september 2003 op een be-
drag van 21.381 euro in hoofdsom waartoe de eiseres (...) terecht werd veroordeeld.

De huidige eisuitbreiding - zoals aangepast in een pleitnota die door de verweerster (...) 
werd neergelegd ter zitting van 6 september 2003 - is derhalve gegrond voor het bedrag 
van 24.232 euro verminderd met 21.381 euro hetzij voor een bijkomend bedrag van 2.851 
euro in hoofdsom, meer de gerechtelijke intresten, zoals hierna verduidelijkt in het be-
schikkend gedeelte.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het vonnis van de eerste rechter dient te worden beves-
tigd mits de hiervoor aangehaalde deels andersluidende motivering" (p. 4-5 van het be-
streden vonnis).

Aldus verwijzen de appelrechters in dit verband ook naar "dezelfde argumentatie" van 
de vrederechter, die zich in het beroepen vonnis op de volgende motieven had gebaseerd:

"(...) (I)ndien de wet op de pachtprijzenbeperking in deze van toepassing zou zijn, dient 
nog vastgesteld dat deze wet niet van openbare orde is, doch slechts van dwingend recht 
zodat niets de partijen belette ervan af te wijken (Cass., 13.01.1977, Pas., 1977, I, 523).

In casu zijn partijen duidelijk overeengekomen dat de pachtprijs hoger zou liggen dan 
de wettelijk voorziene pachtprijs.

Bovendien heeft  (de eiseres)  gedurende bijna 10 jaar vrijwillig  de overeengekomen 
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pachtprijs betaald.
Wanneer de pachter, als beschermde partij, vrijwillig betaalt en deze betaling gebeurt 

met kennis van de relatieve nietigheid van de overeenkomst, wordt hij geacht afstand te 
doen van de relatieve nietigheid (Cass., 14.04.1967, R.W., 1967-68, 393).

Nu (de eiseres) in deze alleszins vrijwillig betaalde, dient nagegaan te worden of hij dit 
deed met kennis van de relatieve nietigheid, zodat hij geacht kan worden afstand te heb-
ben gedaan van de relatieve nietigheid van de overeenkomst.

De rechtbank aanvaardt dat (de eiseres) als landbouwvennootschap en dus ontegenspre-
kelijk bekend met de pachtwetgeving met kennis van zaken en van de relatieve nietigheid 
handelde. Er wordt in de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk verwezen naar de 
pachtwet, zodat (de eiseres) niet kan stellen daarvan geen kennis te hebben gehad. Boven-
dien was de wet op de beperking van de pachtprijzen op het ogenblik van het afsluiten van 
de overeenkomst in 1992 reeds meer dan 20 jaar van kracht en werd er in de publicaties 
van de landbouw- en andere organisaties, alsook in de media reeds zo vaak en uitvoerig 
over bericht, zodat het uitgesloten is dat (de eiseres) niet op de hoogte zou zijn geweest 
van de relatieve nietigheid van de door h(aar) gesloten overeenkomst voor wat de pacht-
prijs  betreft.  De tijd dat landbouwers als minder ontwikkeld en onmondig werden be-
schouwd behoort tot een ver verleden en is zeker niet meer van toepassing op de heden-
daagse agrariërs, laat staan landbouwvennootschappen.

Bijgevolg wordt (de eiseres) geacht afstand te hebben gedaan van de relatieve nietig-
heid van de overeenkomst.

Bijgevolg strekt de overeenkomst partijen tot wet (art. 1134 B.W.) en is de hoofdeis op 
deze punten ongegrond" (p. 7-8 van het beroepen vonnis van de vrederechter d.d. 18 sep-
tember 2003),

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig het vierde lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot beper-

king van de pachtprijzen, moeten de pachtprijzen worden terugbetaald aan de pachter, op 
diens verzoek, voor zover zij het wettelijk vastgestelde bedrag overschrijden en in zoverre 
het gaat om reeds vervallen en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan het verzoek 
tot terugbetaling voorafgaan.

Deze bepaling, die van dwingend recht is, kan uit haar aard slechts van toepassing zijn 
op pachtgelden die door de pachter aan de verpachter werden betaald.

Te dezen oordelen de appèlrechters, mede door te verwijzen naar de desbetreffende 
motieven in het beroepen vonnis, dat de eiseres, door als professionele landbouwvennoot-
schap gedurende ongeveer tien jaar de overeengekomen pachtprijs vrijwillig en zonder 
enig voorbehoud te hebben betaald met kennis van de relatieve nietigheid van deze con-
tractueel vastgelegde pachtprijs, moet worden geacht afstand te hebben gedaan van deze 
relatieve nietigheid van de overeenkomst, die de partijen, aldus de rechtbank, bijgevolg 
integraal tot wet strekt.

Uit deze vaststellingen van de appelrechters kan evenwel niet wettig worden afgeleid 
dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het recht op terugvordering, zoals bepaald 
in artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprij-
zen. Deze laatste bepaling maakt het recht op terugbetaling immers niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat de pachtgelden die worden teruggevorderd, betaald zouden zijn zonder 
kennis van de relatieve nietigheid van de contractueel overeengekomen pachtprijs.

Bovendien kan een afstand van recht niet zomaar worden vermoed, doch kan een der-
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gelijke afstand integendeel slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
ging vatbaar zijn.

In dit verband kan een contractpartij slechts regelmatig afstand doen van het recht om 
zich te beroepen op een bepaling van dwingend recht, vanaf het ogenblik dat zij over dit 
recht beschikt, wat te dezen impliceert dat de pachter slechts afstand kan doen van zijn 
recht op terugvordering overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 
1969 tot beperking van de pachtprijzen, nadat hij de bewuste pachtgelden heeft betaald en 
niet vóór of naar aanleiding van de betaling van deze pachtgelden.

Uit de loutere vaststelling dat de eiseres gedurende jaren de contractueel vastgelegde 
pachtprijs heeft betaald waarvan zij volgens de appelrechters wist dat deze in strijd was 
met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde pachtprijs, kan dan ook niet 
wettig worden afgeleid dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het wettelijke recht 
op terugvordering van de te hoge pachtgelden bij toepassing van artikel 5, vierde lid, van 
de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen.

Door aan de pachter uitdrukkelijk het recht toe te kennen op terugbetaling van de pacht-
prijzen van de voorbije vijf jaren in zoverre zij het wettelijke bedrag overschrijden, maakt 
de wet het voor de pachter immers slechts mogelijk om op een wettige wijze afstand te 
doen van dit recht op terugbetaling nadat hij de betalingen, al dan niet in de wetenschap 
dat ze onverschuldigd waren, heeft verricht: nu de vordering tot terugbetaling van reeds 
betaalde onwettige pachtprijzen krachtens een uitdrukkelijke, dwingende wettelijke bepa-
ling een recht van de pachter inhoudt, kan onmogelijk op een wettige wijze worden geoor-
deeld dat de pachter afstand zou hebben gedaan van dit recht door gedurende jaren de 
contractueel vastgelegde pachtprijs te hebben betaald met kennis van de relatieve nietig-
heid ervan.

Door de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de pachtgelden af te wijzen op 
grond van de overweging dat eiseres geacht moet worden afstand te hebben gedaan van de 
relatieve nietigheid van de overeenkomst, schenden de appelrechters enerzijds dan ook ar-
tikel 5, inzonderheid het vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de 
pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van  de  pachtwetgeving  en  van  de  wetgeving  betreffende  het  recht  van  voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door 
de wet van 7 november 1988, en anderzijds de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk 
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient 
te worden uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
ging vatbaar zijn.

Door voorts te oordelen dat de overeenkomst nopens de pachtprijs, hoewel in strijd met 
de dwingende wettelijke bepalingen omtrent de beperking van de pachtprijzen, "partijen 
integraal tot wet strekt", schenden de appelrechters voorts artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat immers slechts bindende kracht toekent aan overeenkomsten die "wettig" 
zijn aangegaan, alsook artikel 2 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de 
pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van  de  pachtwetgeving  en  van  de  wetgeving  betreffende  het  recht  van  voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door 
de wet van 7 november 1988.

Derde onderdeel
De eiseres vorderde te dezen niet alleen dat de jaarlijkse pachtprijs zou worden vastge-

steld op het wettelijk maximum van 5.799 euro ter ondersteuning van haar vordering tot 
terugbetaling van de pachtgelden die dit bedrag overschreden, doch ook tot staving van 
haar verweer tegen de door de verweerster ingestelde tegenvordering tot betaling van de 
nog niet betaalde pachtgelden, alsook tot staving van haar standpunt dat de - tijdens de 
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procedure voor de vrederechter - nog te vervallen pachtgelden dienden te worden beperkt 
tot het wettelijke maximum.

De verweerster stelde in dit verband in de procedure voor de vrederechter dat de eiseres 
sinds 1 juli 2002 geen pachtgelden meer betaalde en dienvolgens vijf kwartalen aan pacht-
gelden verschuldigd was, en vorderde dienaangaande de tot op dat ogenblik verschuldigde 
pachtgelden,  door haar berekend op 21.381 euro (nl.  de tegenwaarde in euro van 5 x 
172.500 BEF). Deze tegenvordering werd door de vrederechter in het beroepen vonnis ge-
grond verklaard.

In hoger beroep vorderde verweerster ook nog de betaling van de pachtgelden die wa-
ren vervallen na het beroepen vonnis, nl. voor de maanden oktober en november 2003, 
voor een bedrag van 2.851 euro (nl. de tegenwaarde in euro van 2/3de van 172.500 BEF). 
Ook dit bedrag werd in het bestreden vonnis toegekend.

De eiseres stelde in dit verband evenwel dat voor de pachtprijzen, vervallen na het in-
leiden van de zaak voor de vrederechter, de pachtprijs diende te worden vastgesteld op het 
te dezen toepasselijke wettelijke maximum, hetzij 5.799 euro op jaarbasis.

Na te hebben geoordeeld dat de eiseres de "nog achterstallige pachtgelden verschuldigd 
is aan de verweerster (...) tot 30 november 2003 en dit in uitvoering van de overeenkomst 
die partijen tot wet strekt", bevestigen de appelrechters de door de vrederechter uitgespro-
ken veroordeling van de eiseres tot betaling van 21.381 euro, en veroordelen zij haar bij-
komend om ook het voormelde bedrag van 2.851 euro ten titel van pachtachterstal te beta-
len aan de verweerster.

De appelrechters weigeren aldus in te gaan op de vordering van de eiseres om m.b.t. de 
door haar te betalen en na het inleiden van de procedure voor de vrederechter grotendeels 
nog te vervallen pachtgelden rekening te houden met de wettelijk vastgelegde maximale 
pachtprijs van 5.799 euro, op grond van de bedenking dat de eiseres, door gedurende jaren 
de contractueel vastgelegde pachtprijs  te betalen waarvan zij  volgens de appelrechters 
wist dat deze in strijd was met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde 
pachtprijs, moet worden geacht afstand te hebben gedaan van de relatieve nietigheid van 
de overeenkomst wat de bepaling van de pachtprijs betreft, zodat de overeenkomst, aldus 
de rechtbank, partijen "integraal tot wet strekt".

Overeenkomstig het eerste lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot beper-
king van de pachtprijzen, dat van dwingend recht is, mag de pachter evenwel de herzie-
ning vragen van de prijs van een lopende pacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 van die wet 
bepaalde grondslag.

Uit de loutere vaststelling dat de eiseres gedurende jaren de contractueel vastgelegde 
pachtprijs heeft betaald waarvan zij volgens de appelrechters wist dat deze in strijd was 
met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde pachtprijs - waaruit de ap-
pelrechters in eerste instantie afleiden dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het 
wettelijke recht op terugvordering van de reeds betaalde pachtgelden (cf. het tweede on-
derdeel van het middel) - kan dan ook niet wettig worden afgeleid dat de eiseres afstand 
zou hebben gedaan van haar recht om ook in de toekomst de herziening te vragen van de 
pachtprijs overeenkomstig het eerste lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot 
beperking van de pachtprijzen.

Dienvolgens schenden de appelrechters enerzijds de artikelen 2 en 5, inzonderheid het 
eerste lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, opgenomen 
onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landei-
gendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door de wet van 7 november 1988, 
en anderzijds de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als 
nodig artikelen 1044 en 1045 van het voornoemd wetboek, evenals het algemeen rechts-
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beginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient te worden uitgelegd en slechts 
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Door voorts te oordelen dat de overeenkomst nopens de pachtprijs, niettegenstaande het 
bestaan van de dwingende rechtsregel dat de pachter principieel het recht heeft om een 
herziening van de pachtprijs te vragen, "partijen integraal tot wet strekt" en de eiseres 
dienvolgens geen herziening van de pachtprijs kan vorderen, schenden de appelrechters 
voorts artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, dat immers geen afbreuk doet aan dwin-
gende wettelijke bepalingen die aan een contractpartij het recht verlenen om een wijziging 
van een contractueel beding, te dezen de herziening van de pachtprijs, te vorderen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beper-

king van de pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 novem-
ber 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, moeten 
de pachtprijzen, voor zover zij het ingevolge deze wet bepaalde maximum over-
schrijden, aan de pachter, op zijn verzoek, worden terugbetaald, zij het dat deze 
teruggave slechts van toepassing is op de vervallen en betaalde pachtgelden van 
de vijf jaren die aan het verzoek voorafgaan.

2. Het recht op terugbetaling is dwingend en strekt tot bescherming van de 
pachter.

De pachter kan van dit recht geen afstand doen dan nadat hij de in strijd met 
voormelde wet overeengekomen pachtprijs heeft betaald. Uit het enkele feit van 
de betaling zelf van de relatief nietige pachtprijs, zij het met kennis van de rela-
tieve nietigheid, kan geen afstand van het recht op terugbetaling worden afgeleid.

3.  De eiseres vordert eensdeels de beperking van de met de verweerster in 
strijd met voormelde wet overeengekomen pachtprijs tot het wettelijke maximum 
en anderdeels, met toepassing van voormelde wetsbepaling, de terugbetaling van 
de gedurende de vijf voorafgaande jaren teveel betaalde pachtgelden.

De appelrechters oordelen dat de eiseres, door gedurende jaren een relatief nie-
tige pachtprijs te betalen met kennis van deze nietigheid, van haar recht op terug-
betaling afstand heeft gedaan.

Door op die grond de vordering van de eiseres af te wijzen, schenden de appel-
rechters voormelde wetsbepaling.

4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Derde onderdeel
5. Krachtens artikel 5, eerste lid, van de voormelde wet van 4 november 1969 

tot beperking van de pachtprijzen, kan elk van de partijen de herziening vragen 
van de prijs van een lopende pacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 bepaalde 
grondslag.

Het tweede lid van voormeld artikel vervolgt dat, wanneer de pachter de her-
ziening vraagt van de prijs van een lopende pacht waarvan het bedrag hoger is 
dan het aldus bepaalde maximum, de pacht dan niet nietig is maar de pachtprijs 



Nr. 417 - 15.9.06 HOF VAN CASSATIE 1737 

wordt teruggebracht tot het overeenkomstig die artikelen bepaalde bedrag.
6. Het recht op herziening van de pachtprijs is dwingend en strekt tot bescher-

ming van de pachter.
De pachter kan van dit recht geen afstand doen dan nadat hij de in strijd met 

voormelde wet overeengekomen pachtprijs heeft betaald. Uit het enkele feit van 
de betaling zelf van de relatief nietige pachtprijs, zij het met kennis van de rela-
tieve nietigheid, kan geen afstand van het recht op herziening van de pachtprijs 
worden afgeleid.

7. Met toepassing van voormelde wetsbepaling vordert de eiseres de beperking 
van de met de verweerster in strijd met voormelde wet overeengekomen pacht-
prijs  tot  het  wettelijke maximum. Bovendien beroept  de eiseres zich op haar 
recht op herziening van de pachtprijs als verweer tegen de door de verweerster in 
eerste aanleg ingestelde en in hoger beroep uitgebreide tegenvordering die strekt 
tot betaling van de nog niet betaalde pachtgelden.

De appelrechters oordelen dat de eiseres door gedurende jaren een relatief nie-
tige pachtprijs te betalen met kennis van deze nietigheid, van haar recht op terug-
betaling afstand heeft  gedaan en bijgevolg gehouden is  tot  uitvoering van de 
pachtovereenkomst die de partijen integraal tot wet strekt.

Door op die grond de vordering van de eiseres af te wijzen en de uitgebreide 
tegenvordering  van  de  verweerster  in  te  willigen,  schenden  de  appelrechters 
voormelde wetsbepaling.

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum, 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, zitting hou-

dende in hoger beroep.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes. 

Nr. 418

1° KAMER - 15 september 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING 
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- PROVISIONELE UITKERING - VORDERING INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - 
BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE VORDERING TOT ECHTSCHEIDING

2º VREDERECHTER - BEVOEGDHEID - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - WEDERZIJDSE 
VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - PROVISIONELE UITKERING - VORDERING INGESTELD NA DE 
ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE VORDERING TOT 
ECHTSCHEIDING

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - PROVISIONELE UITKERING - VORDERING 
INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE 
VORDERING TOT ECHTSCHEIDING - BEVOEGDHEID

1º, 2° en 3° Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door  
een in kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering  
van een van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van 
een provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als  
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende1. (Art. 301, B.W.; Artt. 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid, Ger.W.)

(G. T. B.)

ARREST

(A.R. C.05.0273.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee vonnissen, op 23 mei 2003 en 24 sep-

tember 2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan tegen het vonnis van 23 

mei 2003.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 556, 569, 591, 7°, 616, 1068 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden tussenvonnis dd. 23 mei 2003: "Wijzende in graad van beroep en op te-

genspraak; (...) Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk Ver-
klaart het incidenteel hoger beroep nu reeds in de volgende mate gegrond. Vernietigt het 
eerste vonnis in de mate de eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om van de oorspron-
kelijke hoofdvordering kennis te nemen. En opnieuw recht doende; Zegt voor recht dat de 

1 P. SENAEVE,  "De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsprocedures",  E.J., 
1997, p. 70, nr 14; J. GERLO, "Echtscheiding - voorlopige maatregelen" in Commentaar personen- en 
familierecht,  Antwerpen,  Kluwer,  2000  art.  1280,  Ger.W.-13,  nrs  9  en  12;  K.  UYTTERHOEVEN, 
"Bevoegdheid en rechtspleging inzake onderhoudsgelden", in Onderhoudsgelden, P. SENAEVE, Acco, 
2001, nrs 308-310.
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eerste rechter bevoegd was om van de oorspronkelijke hoofdvordering kennis te nemen. 
Trekt dienvolgens de zaak aan zich (...)",

na vastgesteld te hebben op p.3:
"Bij vonnis dd. 04.01.1999 van de tweede kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge, werd de echtscheiding tussen partijen op tegeneis uitgesproken ten nadele van (de 
eiser), terwijl de hoofdvordering tot echtscheiding toelaatbaar werd verklaard, doch voor-
aleer ten gronde te oordelen werd (de eiser) gemachtigd zijn vordering te bewijzen door 
alle middelen van recht, getuigen inbegrepen. Bij ditzelfde vonnis werd (de verweerster) 
een provisioneel onderhoudsgeld toegekend op grond van artikel 301 B.W. ten belope van 
46.000 BEF per maand, geïndexeerd; De echtscheiding tussen partijen werd overgeschre-
ven in de registers van de burgerlijke stand te Brugge op 19 maart 1999. De hoofdvorde-
ring in echtscheiding werd niet verder benaarstigd en is nog steeds hangende",

op grond van de motieven op p. 5 -7:
"Er dient eerst te worden geoordeeld over de gegrondheid van het incidenteel hoger be-

roep, meer bepaald in de mate dat de eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om over de 
hoofdvordering (met betrekking tot de afschaffing/vermindering van het provisioneel on-
derhoudsgeld voor verweerster, persoonlijk). Er dient immers een onderscheid gemaakt te 
worden tussen de procedure strekkende tot aanpassing van de onderhoudsbijdrage ten be-
hoeve van de kinderen en de procedure tot afschaffing/vermindering van de provisionele 
onderhoudsbijdrage ex art. 301 B.W. (...) Wat betreft de vordering tot afschaffing/vermin-
dering van het provisioneel onderhoudsgeld voor (de verweerster), dient te worden vast-
gesteld dat (de verweerster) in de procedure a quo de bevoegdheid van de vrederechter om 
van deze vordering kennis te nemen impliciet heeft betwist. Door (de verweerster) werd in 
haar besluiten voor de eerste rechter de bevoegdheid van de vrederechter weliswaar be-
twist (besluiten dd. 19.04.2001- p.2), doch in het dispositief van haar besluiten vordert zij 
de afwijzing van de vordering als onontvankelijk. De eerste rechter was wel degelijk be-
voegd om van het geschil nopens de provisionele onderhoudsbijdrage kennis te nemen en 
heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard. Ten onrechte verwijst de eerste rechter naar 
art. 591, 7°, Ger. W. om zijn bevoegdheid af te wijzen. Art. 591, 7°, Ger. W. kent aan de 
vrederechter  een bijzondere bevoegdheid toe inzake onderhoudsvorderingen.  Ongeacht 
het bedrag van de vordering neemt de vrederechter in beginsel kennis van alle betwistin-
gen inzake onderhoudsgelden: toekenning, wijziging of opheffing van onderhoudsuitke-
ringen. Ook de vorderingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde uitkeringen be-
horen tot zijn bevoegdheid. Slechts twee categorieën van geschillen worden uitdrukkelijk 
uitgesloten van de ruime bevoegdheid van de vrederechter. Zij worden limitatief opge-
somd in art. 591, 7°, Ger. W. Het betreft met name de geschillen op grond van art. 336 
B.W. en de geschillen in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot schei-
ding van tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest. Het is deze laatste beperking die aanleiding geeft tot betwisting 
inzake de precieze afbakening van de temporele bevoegdheid van de vrederechter in het 
bijzondere geval dat na de ontbinding van het huwelijk nog een echtscheidingseis hangen-
de is. Met de wet van 20 mei 1997 heeft de wetgever een einde gesteld aan de rechtsonze-
kerheid die hierover was ontstaan. Voortaan wordt in het 1e en 8e lid van art. 1280 Ger. 
W. bepaald dat de bevoegdheid van de voorzitter eindigt op het ogenblik dat het huwelijk 
ontbonden wordt. Art. 1280, 1e en 8e lid, is aangevuld met de woorden tot aan de ontbin-
ding van het huwelijk, hetgeen eenvoudig betekent dat - in de verhouding tussen de echt-
genoten - van zodra het echtscheidingsvonnis kracht van gewijsde bekomen heeft, het hu-
welijk ingevolge de echtscheiding ontbonden is en de bevoegdheid van de voorzitter op-
houdt. Vanaf dat ogenblik wordt de vrederechter opnieuw bevoegd om uitspraak te doen 
over de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de provisionele onderhoudsuitkering tus-
sen de ex-echtgenoten. Het loutere feit dat de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig 
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art. 568, 1e lid, Ger. W. eveneens kennis kan nemen van een vordering tot uitkering van 
levensonderhoud doet geen afbreuk aan de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter. 
Deze materiële bevoegdheid is overigens van openbare orde (...) en mag bijgevolg in elke 
stand van het geding worden opgeworpen (art.  854 Ger. W.) en moet door de rechter 
steeds ambtshalve worden onderzocht. In voorkomend geval moet ambtshalve een excep-
tie van onbevoegdheid worden opgeworpen, waarna de zaak wordt verwezen naar de ar-
rondissementsrechtbank (art. 640 Ger. W.). In casu heeft zich voor de eerste rechter een 
bevoegdheidsincident voorgedaan.  (De verweerster) heeft  weliswaar de onbevoegdheid 
opgeworpen, doch niet aangeduid welke rechter volgens haar wel bevoegd is (art. 855 
Ger. W.). Door geen der partijen werd de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank 
gevorderd. (De eiser) heeft ondanks de opgeworpen exceptie volhard in zijn keuze zodat 
de eerste rechter terecht zelf zijn bevoegdheid heeft onderzocht. De zaak kan in dat geval 
immers niet worden verzonden naar de arrondissementsrechtbank en de rechter kan die 
niet bevelen, zelfs niet wanneer de openbare orde in het gedrang zou komen. De eerste 
rechter heeft zich evenwel ten onrechte onbevoegd verklaard zoals uit het bovenstaande 
blijkt. Bovendien had de eerste rechter gelet op het feit dat hij zich onbevoegd verklaarde 
de zaak moeten verwijzen naar de volgens hem bevoegde rechter (art. 660 Ger. W.), het-
geen evenmin gebeurde. De eerste rechter heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard 
zodat deze rechtbank als appèlgerecht de zaak aan zich dient te trekken. Het incidenteel 
hoger beroep is op dit punt gegrond. Het eerste vonnis wordt vernietigd in de mate dat de 
eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om van de hoofdvordering kennis te nemen".

Grieven
Eerste onderdeel
De vrederechter is krachtens artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd om 

kennis te nemen "van alle geschillen betreffende uitkeringen tot onderhoud met uitsluiting 
evenwel van geschillen (...) in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van ge-
wijsde gegaan vonnis of arrest".

In geval over de echtscheidingsvordering, als er maar één wordt ingesteld, of beide we-
derzijdse echtscheidingsvorderingen van de echtelieden tegen mekaar, uitspraak is gedaan 
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is de vrederechter derhalve bevoegd.

Dit is niet het geval wanneer over één van de beide wederzijds ingestelde echtschei-
dingsvorderingen nog geen dergelijke beslissing werd genomen.

In casu werd over de echtscheidingsvordering van de eiser op grond van bepaalde fei-
ten nog geen dergelijke beslissing genomen, vermits bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
tweede kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de eiser toegelaten werd 
zijn vordering te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen.

In dat geval kan verweerster op grond van de artikelen 19, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 301 van het Burgerlijk Wetboek slechts een provisionele uitkering worden 
toegekend op onderhoudsgeld na echtscheiding, dewelke niet definitief is en waarvan het 
lot afhangt van de schuldvraag in hoofde van de de verweerster verbonden aan de nog niet 
beslechte echtscheidingsvordering van de eiser tegen de verweerster.

Dergelijke provisionele uitkering werd toegekend aan de verweerster bij voormeld von-
nis van 4 januari 1999, zoals het bestreden tussenvonnis heeft vastgesteld.

De vordering met betrekking tot de toekenning, wijziging of afschaffing van voormelde 
provisionele uitkering is dan ook een geschil in verband met de nog hangende rechtsvor-
dering tot echtscheiding van de eiser, waarvoor de bevoegdheid van de vrederechter is uit-
gesloten.

De materiële bevoegdheid in eerste aanleg van de vrederechter, respectievelijk bevoeg-
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de rechtbank volgens artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, belangt de openbare 
orde aan en kan dus voor het eerst in graad van cassatie worden aangevoerd.

Hieruit volgt dat, vermits de Vrederechter van het 2e kanton te Brugge niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over een vordering met betrekking tot een provisionele uitkering tot 
onderhoud, - weze het de toekenning, wijziging of afschaffing ervan - (schending van de 
artikelen 556, 569, inzonderheid, 1° en 597, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek), die ver-
band houdt met de nog hangende rechtsvordering tot echtscheiding van eiser (schending 
van de artikelen 19 en 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en 301 van het Burgerlijk 
Wetboek), de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, in strijd met de mening van de ap-
pelrechters, evenzeer de bevoegdheid ontbeerde om als beroepsrechter uitspraak te doen 
over dergelijke vordering (schending van de artikelen 556, 569, 1°, en 597, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek), vastgesteld hebbend (p.3) dat bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de verweerster een provisioneel onderhoudsgeld 
toegekend werd op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en dat de hoofdvor-
dering in echtscheiding van de eiser nog steeds hangende is (schending van de artikelen 
19 en 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en 301 van het Burgerlijk Wetboek), maar 
krachtens artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek had moeten vaststellen dat de vrede-
rechter niet bevoegd was om van het geschil kennis te nemen om vervolgens zelf, alleen 
in gevolge de toepassing van voormelde bepaling, ten gronde uitspraak te doen in eerste 
aanleg (schending van de artikelen 569, 1°, 616 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De rechter kan, krachtens artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alvo-

rens recht te doen een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken 
of de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Een echtgeno(o)t(e), die de echtscheiding heeft verkregen, vanaf de overschrijving in 
de registers van de burgerlijke stand van de bekomen echtscheiding op zijn/haar vorde-
ring, maar vooraleer over de vordering in echtscheiding van zijn partner uitspraak is ge-
daan, kan een provisionele uitkering op onderhoudsgeld na echtscheiding worden toege-
kend op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, die vermits het huwelijk ont-
bonden is overeenkomstig hetzelfde artikel wordt begroot.

De toekenning van dergelijke provisionele uitkering geschiedt tot voorlopige regeling 
van de toestand van partijen, op grond van voormeld artikel 19, lid 2.

Het komt op grond van dezelfde bepaling slechts aan de rechter bij wie de zaak aanhan-
gig is toe de door hem besliste voorlopige regeling te wijzigen.

Immers, de beslissing alvorens recht te doen put de rechtsmacht van die rechter niet uit 
zoals blijkt uit artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens de uitoefe-
ning van enig rechtsmiddel.

De appelrechters hebben op p. 3 vastgesteld dat bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de eiser gemachtigd werd zijn vordering in echt-
scheiding te bewijzen met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en dat deze vor-
dering nog steeds hangende is bij voormelde rechtbank.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenvonnis onwettig de zaak aan zich trekt (schending 
van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en de appelrechters zich onwettig be-
voegd verklaren om van de vordering tot wijziging van de provisionele uitkering na echt-
scheiding uitspraak te doen, vaststellende dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
zetelend in eerste aanleg, zijn rechtsmacht om uitspraak te doen over de vordering van de 
verweerster tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding, nog niet volledig had 
uitgeoefend, maar de toestand van partijen slechts voorlopig geregeld had, wat verhindert 
dat de appèlrechters te dezen kennis vermochten te nemen van een vordering tot wijziging 
van die voorlopige toestand, omdat het enkel aan de rechtbank van eerste aanleg, zetelend 
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in eerste aanleg, toekomt die voorlopig bepaalde toestand te wijzigen (schending van arti-
kel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en zij, zetelend als beroepsrechters in 
laatste aanleg op het hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter, die rechtsmacht 
ontberen (schending van artikel 19, eerste lid, en 616 van het Gerechtelijk Wetboek).

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan tegen het vonnis van 24 sep-
tember 2004.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen rechtsbeginsel  houdende  het  beschikkingsbeginsel,  zoals  neergelegd 

o.m. in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindvonnis dd. 24 september 2004 "Verklaart het incidenteel beroep on-

gegrond en wijst  dienvolgens de vordering tot  retroactieve afschaffing van het onder-
houdsgeld voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 af als ongegrond en wijst even-
eens de in subsidiaire orde gestelde vordering - tot vermindering van de onderhoudsbij-
drage voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 tot 867,63 euro op basis van misken-
ning van art. 301, §4, tot 19 december 2000 om het vanaf deze datum volledig af te schaf-
fen - af als ongegrond. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide rechtsgedingen wel-
ke aan de zijde van (de eiser) begroot worden op: (...)",

op grond van de motieven op p. 7-8:
"(De eiser) toont niet aan dat er sterk gewijzigde omstandigheden waren die een drasti-

sche  vermindering  laat  staan  een  afschaffing  van  de  persoonlijke  onderhoudsbijdrage 
rechtvaardigen. Er is geen serieuze inkomensstijging in hoofde van (de verweerster) aan-
getoond. Zij heeft fluctuerende inkomsten uit haar kinesitherapiepraktijk doch zonder dat 
er besloten kan worden dat deze voor de periode 2000 tot 2004 een pak hoger liggen dan 
deze in het jaar 1996. Het feit dat de vader van (de verweerster) tussenkomt bij de aflos-
sing van de leningslast maakt geen sterk gewijzigde omstandigheid uit. De leninglast op 
zich is niet verminderd. De hulp van ouders kan geen reden tot afschaffing of verminde-
ring van een persoonlijk onderhoudsbijdrage zijn".

Grieven
De verweerster stelde in haar synthesebesluiten gedateerd op 21 november 2003, op p. 

6 onder B.3.: "Om herhaling te vermijden vermits (de eiser) in zijn laatste besluiten maar 
dezelfde beweringen aanvoert, verwijst (de verweerster) eerbiedig naar haar vorige beslui-
ten voor de Vrederechter dd. 19.04.01, (...) nopens (..) - de tussenkomst van de vader van 
(de verweerster) ter hulp van (de verweerster)", alwaar de verweerster op p. 3 aanvoerde: 
"Het eigendom was maximaal gehypotheceerd na aankoop en verbouwingen. De aflossing 
bedroeg 61.774 BEF per maand op een lening van 6.500.000 BEF (stuk 4). (...) Ten einde 
het beoogde doel aan te houden (behoud van de woning voor de kinderen - poging tot her-
leiden tot minimum van het trauma van de echtscheiding - en voor het beroep van (de ver-
weerster) kwam haar vader tussen bij middel van een aflossing van 2.000.000 BEF in no-
vember  1997.  De  lening  kon  worden  herleid  tot  4.000.000  BEF  terugbetaalbaar  met 
maandelijkse aflossing van 37.682 BEF over 12 jaar (stuk 6) en onder de vorm van een 
woonkredietovereenkomst met hypothecaire volmacht en schuldsaldoverzekering".

De verweerster aldus zelf als feitenbestand aanvoerde dat de leninglast verminderde 
van een maandelijkse aflossing van 61.774 BEF naar 37.682 BEF.

Niet de bodemrechter bepaalt het feitenbestand, maar wel de partijen, in uitvoering van 
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de rol die hen toekomt krachtens het beschikkingsbeginsel.
Hieruit volgt dat het bestreden eindvonnis onwettig beslist "Het feit dat de vader van 

(de verweerster) tussenkomt bij de aflossing van de leningslast maakt geen sterk gewijzig-
de omstandigheid uit. De leninglast op zich is niet verminderd", wanneer uit het door par-
tijen en door de verweerster bevestigde feitenbestand blijkt dat de leningslast verminderde 
van een maandelijkse aflossing van 61.774 BEF naar 37.682 BEF (schending van het al-
gemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel, zoals neergelegd o.m. in arti-
kel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek), zonder welke miskenning het afwijzen van de 
vordering van de eiser niet wettig verantwoord is in de mate de erkende vermindering van 
de leningslast een ingrijpende wijziging van de toestand van uitkeringsgerechtigde kan 
uitmaken (schending van artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; 
- de artikelen 301, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindvonnis dd. 24 september 2004 "Verklaart het incidenteel beroep on-

gegrond en wijst  dienvolgens de vordering tot  retroactieve afschaffing van het  onder-
houdsgeld voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 af als ongegrond en wijst even-
eens de in subsidiaire orde gestelde vordering - tot vermindering van de onderhoudsbij-
drage voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 tot 867,63 euro op basis van misken-
ning van art. 301, §4, tot 19 december 2000 om het vanaf deze datum volledig af te schaf-
fen - af als ongegrond. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide rechtsgedingen wel-
ke aan de zijde van (de eiser) begroot worden op: (...)".

op grond van de motieven op p. 8:
"(De eiser) zelf beweert dat hij in vergelijking met 1996 tal van meeruitgaven en lasten 

heeft onder andere wegens zijn tweede huwelijk. Hij blijft echter in gebreke een drasti-
sche lastenverhoging aan te tonen. Zijn tweede echtgenote is trouwens eveneens werk-
zaam. Er wordt door hem evenmin aangetoond dat zijn inkomsten sterk gedaald zouden 
zijn ten opzichte van het jaar 1996. De rechtbank merkt hierbij op dat het (de eiser) vrij 
staat om zich zo te organiseren op de wijze dat dit hem het meest fiscaal voordeel op-
brengt doch de rechtbank is niet gehouden om deze fiscale realiteit als de reële weergave 
van de werkelijk door (de eiser) genoten inkomsten te beschouwen. De door (de eiser) 
voorgelegde loonfiches zijn niet indicatief voor de werkelijke inkomsten - en vermogens-
situatie van (de eiser). (De eiser) geniet onbetwistbaar naast dit loon nog over een aantal 
extra-legale voordelen, gelet op de uiterlijke tekenen van welstand die niet in overeen-
stemming zijn te brengen met het door hem aangegeven inkomen".

Grieven
Krachtens artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek mag het bedrag van de uitkering 

in geen geval hoger zijn dan één derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden 
echtgenoot.

Die inkomsten zijn de netto-inkomsten, d.w.z. na aftrek van de sociale en fiscale lasten 
van de betrokken echtgenoot en van hem alleen, met uitsluiting van de inkomsten van zijn 
nieuwe partner.

Dezelfde limiet geldt ook voor de provisionele uitkering die op grond van artikel 19, lid 
2, van het Gerechtelijk Wetboek en het voormeld artikel 301 wordt toegekend in afwach-
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ting van de beslechting van de vordering in echtscheiding van de echtgenoot, die voorlo-
pig als de schuldige wordt aanzien.

In regelmatig genomen besluiten, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge op 27 oktober 2003 voerde de eiser op p.6 aan: "11.8 de beperking tot 
1/3 van het inkomen van (de eiser) conform art. 31 & 4 (lees: 301, §4) B.W. (De verweer-
ster) gaat de ingesteldheid van (de eiser) waarbij hij zich in het belang van de kinderen 
'uitkleedde' misbruiken om te beweren dat de onderhoudsbijdrage het 1/3 van zijn inkom-
sten niet te boven zou gaan. Dit gaat uiteraard niet op en toen (de eiser) één en ander ver-
nam was het volkomen terecht dat hij de betaalde onderhoudsbijdrage ging betwisten. (De 
eiser)  bewijst  aan  de  hand  van  bewijskrachtige  stukken  dat  zijn  inkomen  op  heden 
1896,71 euro per maand bedraagt en hij bewijst tevens de inkomsten over 1995 en 2000 
zodat duidelijk mag blijken welk zijn reëel inkomen is. Het whisfull thinking van (de ver-
weerster) dat (de eiser) een inkomen zou hebben van 135.000 BEF per maand wordt ten 
zeerste betwist en wordt niet bewezen.

(De eiser) legt de loonstaten voor en in tegenstelling tot wat (de verweerster) beweert 
was (de eiser) niet de enige zaakvoerder tot aan het overlijden van zijn vader vorig jaar, 
die actief deelvennoot was en ook bepaalde wat er mocht en niet. Het was trouwens de va-
der die de vennootschap met geldinjecties diende te redden van de faling. Nu (de eiser) al-
leen is om te beslissen en zodoende zijn inkomen tot het beweerde imaginair bedrag van 
135.000 BEF per maand op te trekken zou binnen de kortste keren leiden tot faling. Het 
bedrijf diende uit te breiden om te kunnen overleven en diende daartoe niet alleen te lenen 
doch ook eigen geldinjecties te doen. Dat was dan ook de aanleiding tot een negatieve ba-
lans en openstaande RSZ schulden. Zodat (de eiser) werd opgeroepen door de depistage-
dienst. Wil (de verweerster) misschien het faillissement zodat er niets meer kan betaald 
worden. (De eiser) werkt inderdaad als een gek voor een beperkt inkomen gezien dit in de 
vennootschapsstructuur een noodzaak is wil hij overleven. Van een vrij bepalen van zijn 
inkomsten is er dan ook geen sprake. Het onderhoudsgeld kan dan ook maximaal 1/3 van 
1.896,76 E bedragen, hetzij 632,24 euro per maand".

Hieruit volgt dat het bestreden eindvonnis met de overweging "dat het (de eiser) vrij 
staat om zich zo te organiseren op de wijze dat dit hem het meest fiscaal voordeel op-
brengt, doch de rechtbank is niet gehouden om deze fiscale realiteit als de reële weergave 
van de werkelijk door (de eiser) genoten inkomsten te beschouwen" op dit omstandig ver-
weer niet heeft geantwoord wat betreft de begrenzing tot 1/3 en dus niet naar genoegen 
van recht gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) en 
de appelrechters,  die  nagelaten hebben de feitelijke  gegevens aan te duiden op grond 
waarvan zij het bewezen bevinden dat er uiterlijke tekenen van welstand zijn die niet in 
overeenstemming zijn te brengen met het door de eiser aangegeven inkomen, niet enkel 
de bewijsregel van de feitelijke vermoedens miskennen, nu een dergelijk vermoeden enkel 
kan gesteund worden op een vastgesteld bekend feit (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek), maar tevens te kort komen aan de motiveringsplicht 
door de gegevens niet te hebben vastgesteld ter bepaling van het inkomen van de eiser op 
grond waarvan het Hof kan nagaan of de maximumgrens van 1/3 al dan niet is overschre-
den (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 301, §4, van het 
Burgerlijk Wetboek en 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek) en op dubbelzinnige wij-
ze in het ongewisse laten of zij voor het bepalen van dat inkomen rekening hebben gehou-
den met de inkomsten van de tweede echtgenote die eveneens werkzaam is, hetgeen even-
wel is uitgesloten voor de toepassing van voormelde drempel van 1/3 (schending van arti-
kel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wet-
boek) of niet, in welk geval de beslissing wettig is op dit punt. (schending van artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Cassatieberoep tegen het tussenvonnis van 23 mei 2003
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrede-

rechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van alle geschillen betref-
fende uitkeringen tot onderhoud, met uitsluiting evenwel van geschillen op grond 
van artikel  336  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  van  die  in  verband met  een 
rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed waarover geen 
einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest.

Krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewij-
zigd bij de wet van 20 mei 1997, neemt de voorzitter van de rechtbank of de 
rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding ken-
nis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op het levensonder-
houd in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op ver-
zoek van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings.

2. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat in het geval dat de beide 
echtgenoten wederzijdse vorderingen tot echtscheiding hebben ingesteld en de 
echtscheiding op vordering van één van hen is  uitgesproken en het vonnis in 
kracht van gewijsde is getreden, terwijl de vordering van de andere echtgenoot 
hangende blijft, alleen de vrederechter bevoegd is om kennis te nemen van een 
vordering tot het verkrijgen van een provisionele uitkering overeenkomstig arti-
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de wijziging of afschaffing van een reeds 
voordien toegekende provisionele uitkering.

3. Het onderdeel voert aan dat, bij wederzijdse echtscheidingsvorderingen, de 
vrederechter onbevoegd is om over dergelijke vorderingen te oordelen nadat het 
echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, zolang er nog een vor-
dering tot echtscheiding hangende is.

4. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
5. Voor het overige voert het onderdeel geen zelfstandige grieven aan, maar is 

het volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onbevoegdheid van de vrede-
rechter om van de door de eiser gevorderde afschaffing van de aan de eiseres 
toegekende provisionele uitkering kennis te nemen.

6. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
7. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de vrederechter na de 

ontbinding van het huwelijk bevoegd is om kennis te nemen van een vordering 
tot afschaffing of wijziging een reeds toegekende provisionele uitkering overeen-
komstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek als voorlopige maatregel ook al 
is er een andere rechtsvordering tot echtscheiding hangende.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
Cassatieberoep tegen het eindvonnis van 24 september 2004
Eerste middel
9. De appelrechters stellen vast dat de verweerster de vordering tot afschaffing 

van het provisioneel onderhoudsgeld betwist, gezien "de aflossing voor de wo-
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ning nog steeds hetzelfde bedrag bedraagt" en dat "de steun van derden geen re-
den voor eiser is om zijn verbintenissen niet meer na te komen".

10. De appelrechters oordelen in feite of het door de verweerster aangevoerde 
feit van de aflossing van 2.000.000 BEF op de lening door de vader van de ver-
weerster en de hulp van de ouders een sterk gewijzigde omstandigheid uitmaken 
die de afschaffing of vermindering van de provisionele uitkering aan de verweer-
ster verantwoordt.

11. Door die beoordeling miskennen de appelrechters het beschikkingsbeginsel 
niet en schenden zij de artikelen 1138 en 19 van het Gerechtelijk Wetboek en 
301, §3, van het Burgerlijk Wetboek niet.

12. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
13. De uitkeringsplichtige die afschaffing of vermindering van de uitkering of 

van  de  provisionele  uitkering  vordert  wegens  gewijzigde  omstandigheden  en 
daarbij aanvoert dat die uitkering het door artikel 301, §4, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde één derde van zijn inkomsten te boven gaat, draagt daarvan de 
bewijslast.

14. De appelrechters oordelen dat:
- de eiser de aangevoerde drastische meeruitgaven en lasten van onder andere 

zijn tweede huwelijk niet aantoont;
- zijn echtgenote trouwens ook werkt;
- de eiser evenmin aantoont dat zijn inkomsten sterk gedaald zijn ten opzichte 

van 1996;
- zij niet gehouden zijn de fiscale weergave als reële weergave van de werke-

lijk door de eiser genoten inkomsten te beschouwen;
- de door de eiser overgelegde loonfiches niet indicatief zijn voor zijn werke-

lijke inkomsten en vermogenssituatie en dat de eiser naast dit loon onbetwistbaar 
nog een aantal extra-legale voordelen geniet;

- de uiterlijke tekenen van welstand niet in overeenstemming zijn te brengen 
met de door hem aangegeven inkomsten.

15. Met die redenen verwerpen de appelrechters de door de eiser aangevoerde 
gewijzigde omstandigheden.

16. De appelrechters die niet dienden te oordelen over de rechtmatigheid van 
de provisionele uitkering waarvan de eiser de afschaffing of vermindering vor-
derde, verwerpen en beantwoorden aldus het bedoelde verweer en verantwoor-
den hun beslissing naar recht.

17. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

 

Nr. 419

1° KAMER - 15 september 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING CONFORM 
DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ - HOGER BEROEP VAN DIE PARTIJ - BELANG - BEGRIP

In  burgerlijke  zaken  kan  een  partij  hoger  beroep  instellen  indien  haar  belang  wordt 
geschaad door de beroepen beslissing; een dergelijk belang is voorhanden wanneer het  
hoger beroep strekt  tot  de rechtzetting van een vergissing door een partij  begaan in 
eerste aanleg1. (Art. 17, 18 en 1042, Ger.W.)

(Mrs. J. en J. SCHEEPERS , curatoren van het faillissement  van de n.v. SAVELKOUL  T. NEKO n.v.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
Verweerster heeft een schuldvordering ingediend in het raam van het faillissement van 

de N.V. SAVEKOUL.
Eisers hebben, in hun hoedanigheid van curatoren, voor de rechtbank van koophandel 

te  Tongeren  geconcludeerd  tot  de  opname  van  de  schuldvordering  voor  bepaalde 
bedragen, respectievelijk in het bevoorrecht passief en in het gewoon passief. Het vonnis 
van de eerste rechter heeft overeenkomstig de conclusie van eisers over deze bedragen 
uitspraak gedaan.

Na verificatie werd door eisers vastgesteld dat ze een vergissing hadden gemaakt in de 
samenstelling van de bevoorrechte schuldvordering in die zin dat een onderpand voor een 
gedeelte ontbrak.

Eisers stelden hoger beroep tegen het vonnis in. Het bestreden arrest  verklaarde dit 
beroep niet-ontvankelijk, bij gebrek aan belang, omdat het vonnis op alle punten conform 
was met hun conclusies. Bovendien oordeelt het hof van beroep dat het bestaan van een 
administratieve vergissing door een partij begaan, voor die partij geen grief kan uitmaken. 
Het hoger beroep kan wel dienstig zijn om een vergissing van een partij recht te zetten 
maar kan niet uitsluitend ingesteld worden om een partij toe te laten haar vergissing te 
herstellen.

Het  eerste  onderdeel heeft  betrekking op  het  begrip  belang om hoger  beroep in  te 
stellen, dat door het hof van Beroep wordt gehanteerd.

Waar het hof van beroep oordeelt, dat de partij geen belang heeft bij het instellen van 
een hoger beroep wanneer een vonnis werd gewezen dat op alle punten conform is aan 
haar  conclusie  en  dat  een  rechtsmiddel  niet  kan  worden  ingesteld  uitsluitend  om 
vergissingen  van  de  procespartijen  recht  te  zetten,  daar  waar  deze  vergissingen 
onvermijdelijk een weerslag zullen hebben op de beslissing die door de eerste rechter 
werd  gewezen  voeren  eisers  aan  dat  het  hof  van  beroep  het  opzet  van  het  door  de 
wetgever  ingestelde  rechtsmiddel  van  hoger  beroep,  inzonderheid  haar 
hervormingsfunctie miskent.

K. Broeckx in “Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het 

1 Zie de conclusie van het O.M. en de daar vermelde verwijzingen.



1748 HOF VAN CASSATIE 15.9.06 - Nr. 419 

civiele geding”heeft op een doordringende manier de hervormingsfunctie van het hoger 
beroep geanalyseerd en de verschillende theorieën voorgesteld2.

Volgens de eerste, traditionele opvatting heeft dit rechtsmiddel een controlefunctie op 
de inhoudelijke juistheid van het bestreden vonnis. “Deze traditionele opvatting, die het 
hoger beroep beschouwt als een loutere weerspiegeling van de procedure in eerste aanleg, 
steunt op het thans voorbijgestreefde beginsel van de onveranderlijkheid van het geschil. 
Dit  principe houdt in dat de grenzen van het geschil  worden bepaald door de eis die 
gesteld wordt in de inleidende akte en vindt haar oorsprong in de ‘litis contestatio’ van het 
Romeinse recht, waarbij partijen een gerechtelijk contract sloten om een gerezen geschil 
aan de rechter voor te leggen”3. In deze optiek houdt de dubbele aanleg in dat hetzelfde, 
onveranderlijke geschil, waarover de rechter in eerste aanleg te oordelen had, voor een 
tweede beoordeling aan de appèlrechter wordt voorgelegd. 

De redenering van het bestreden arrest lijkt me in deze lijn te gaan.
Naast  deze  opvatting  wordt  thans  algemeen aangenomen dat  het  hoger  beroep  een 

voortzetting is van het geding in eerste aanleg. Het strekt niet zozeer, zegt K. Broeckx, tot 
controle  van  “de  inhoudelijke  juistheid  van  de  aangevochten  beslissing,  maar  beoogt 
eerder de beoordeling en optimale oplossing van het geschil dat aan de eerste rechter werd 
voorgelegd, rekening houdend met de evolutie van dit geschil sedert de uitspraak van de 
aangevochten beslissing.” … “In deze opvatting dient het hoger beroep niet  alleen tot 
herstel van fouten van de eerste rechter, maar ook tot herstel van eigen verzuimen van de 
procespartijen en tot aanvulling van wat zij in eerste aanleg hebben aangevoerd”4.

Partijen die een vergissing in hun verweer hebben begaan moeten een belang hebben 
om  hoger  beroep  te  mogen  instellen.  Dit  belang  kan  zowel  procesrechtelijk  als 
materieelrechtelijk  zijn.  Er  is  geen  eensgezindheid  over  de  vraag  of  een  louter 
materieelrechtelijk belang volstaat, dan wel of ook een procesrechtelijk belang vereist is. 
De rechtspraak van Uw Hof is genuanceerd op dit punt.

Reeds in een arrest van 27 maart 1890 hebt U gezegd dat het hoger beroep in niet allen 
ingesteld  kan  worden  om  fouten  van  de  eerste  rechter  te  herstellen  maar  ook  om 
vergissingen en verzuimen te verhelpen die de partijen zelf hebben kunnen begaan in de 
verdediging van hun belangen5.

Bij Uw arrest van 17 oktober 19466 hebt U beslist dat, indien in principe een partij niet 
ontvankelijk is, bij gebrek aan belang om hoofdzakelijk of incidenteel hoger beroep in te 
stellen tegen een vonnis dat overeenkomstig haar conclusie is  gewezen, er anders kan 
worden geoordeeld wanneer haar hoger beroep strekt tot het herstellen van een vergissing 
in feite of in rechte door haar in de verdediging van haar zaak voor de eerste rechter 
begaan.

Uw arrest van 13 maart 19977 zegt evenwel dat het hoger beroep van een partij tegen 
een beslissing van de eerste rechter die conform de conclusie is die zijzelf voor hem had 
genomen, zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk is. Er is geen tegenstrijdigheid 
tussen dit arrest en het vorige, daar het in casu niet om een vergissing van de partij ging.

In sociale zaken hebt U meermaals beslist dat inzake arbeidsongevallenvergoeding een 

2 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 
Antwerpen, Maklu, 1995, p. 53- 80. Zie ook: G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, De 
Boeck & Larcier, 2005, p. 299-300, nr.  208; A. KOHL,  L’appel en droit privé,  Brussel,  Swinnen, 
1990, p. 15-16, nr. 2; E. LIEKENDAEL, noot bij Cass. 20 november 1980, A.C. 1979-80, 321. 
3 K. BROECKX, Id., p. 53, nr. 89
4. Ibid., p. 55 en 56, nr. 94 en 95
5 Cass. 3 april 1890, Pas. 1890, I, 141.
6 Cass. 17 oktober 1946, Pas. 1946, I, 365.
7 Cass. 13 maart 1997, A.R. nr. C.96.0176.F, 143.
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hoger  beroep ontvankelijk  was,  ook wanneer  het  beroepen vonnis  conform is  met  de 
conclusie van appellant, onder andere bij Uw arresten van 16 juni 19868 en van 23 april 
19909.

In onderhavige deze zaak heeft Uw Hof de gelegenheid zijn uitspraak te preciseren 
over de functie van het hoger beroep en het begrip belang van de appellant. Ik meen dat in 
een moderne procedure, het idee dat het rechtsmiddel van hoger beroep een  optimale 
oplossing  beoogt  van  het  geschil  dat  aan  de  eerste  rechter  werd  voorgelegd  moet 
primeren. In deze optiek is het middel in zijn eerste onderdeel gegrond.

Het tweede onderdeel verwijt de appèlrechters te hebben geoordeeld dat eisers geen 
grief tegen het aangevochten vonnis hadden ingeroepen.

Art. 1057, 7° Ger. W. bepaalt dat de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, 
de grieven moet vermelden. 

“De grieven zijn, volgens K. Broeckx, de bezwaren die de appellant heeft  tegen de 
aangevochten beslissing, de redenen waarom hij zich door het vonnis gegriefd acht, niet 
de stel1ingen die hij voor de eerste rechter heeft ontwikkeld”10. Dit begrip is verbonden 
aan het begrip belang11. De appellant moet aangeven welke grieven hij tegen het bestreden 
vonnis  heeft  om de  controlefunctie  van  het  hoger  beroep  en  het  onderzoek  naar  het 
procesrechtelijk en materieelrechtelijk belang mogelijk te maken.

Eiser heeft wel de redenen van zijn hoger beroep aangegeven maar deze vormden geen 
grief, zegt het Hof van beroep. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel kunnen 
vergissingen of een verzuim van de appellant wel een grief uitmaken. Het middel lijkt dan 
ook gegrond in dit onderdeel.

Ik concludeer tot de vernietiging met verwijzing.

ARREST

(A.R. C.05.0304.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 20, 21, 1050 en 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 besluit het Hof van Beroep te Antwer-

pen tot de onontvankelijkheid van eisers' hoger beroep op volgende gronden:
"Om hoger beroep in te stellen moet de partij een belang hebben, belang dat niet moet 

ontleed worden in het licht van de artikelen 17 en 18 van het Ger. W., doch als voorwaar-
de tot toelaatbaarheid van een rechtsmiddel een specifiek en autonoom karakter heeft en 

8 Cass. 16 juni 1986, A.R., nr. 5135, 645.
9 Cass. 23 april 1990, A.R., nr. 8759, 492. 
10 K. BROECKX, Id. p. 72, nr. 129
11 A. DECROËS, “Recevabilité de l’appel: qualité et intérêt”, noot onder Cass. 24 april 2003, R.C.J.B. 
2004, p. 375 en v.
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ook gebonden is aan de controlefunctie van het hoger beroep.
Dergelijk specifiek belang heeft enkel de partij die in enig opzicht in het ongelijk werd 

gesteld door het bestreden vonnis waarbij in beginsel enkel het dispositief telt of de partij 
aan wie door de motieven schade werd berokkend of wier materieelrechtelijke toestand 
baat heeft bij een andere motivering.

In casu werd op grond van de motieven ingeroepen door de curatoren een vonnis gewe-
zen dat op alle punten conform was aan hun conclusies.

Appellanten roepen geen grief in tegen het aangevochten vonnis en het bestaan van een 
administratieve vergissing door hen begaan en na het bestreden vonnis ontdekt is geen be-
zwaar tegen de gewezen beslissing.

Naast de controlefunctie van het hoger beroep kan dit rechtsmiddel eens ingesteld ook 
dienstig zijn om vergissingen van de procespartijen te herstellen maar het kan niet inge-
steld worden uitsluitend om dergelijke vergissingen recht te zetten.

Het hoger beroep is derhalve niet ontvankelijk".
Grieven
Eerste onderdeel
Een rechtsmiddel is ieder middel, dat door de wet wordt toegekend aan de partijen of 

aan derden tot het verkrijgen van een nieuwe beslissing in een geschil waarin een rechter 
uitspraak heeft gedaan.

Het hoger beroep is aldus het gewoon rechtsmiddel dat de wet ter beschikking stelt van 
de rechtzoekende om een vonnis in eerste aanleg, waarbij hij partij was en waardoor hij 
zich geschaad acht, voor een hogere rechter aan te vechten teneinde de hervorming of ver-
nietiging van die beslissing te bekomen.

Het hoger beroep heeft zodoende niet alleen een controlefunctie, maar ook een hervor-
mingsfunctie en werd ingesteld, niet alleen om vergissingen van de eerste rechter te her-
stellen, maar ook om te verhelpen aan de tekortkomingen of vergissingen die partijen zelf 
zouden hebben begaan in het kader hun verweer, hetzij omdat zij bepaalde rechtsgronden 
niet hebben aangevoerd, hetzij omdat zij verkeerdelijk bepaalde feiten als vaststaand aan-
vaardden.

Om op ontvankelijke wijze dergelijk rechtsmiddel te kunnen instellen is enkel vereist 
dat de partij door de beslissing van de eerste rechter is gegriefd, hetgeen veronderstelt dat 
zij door die beslissing in haar materieelrechtelijke belangen van de appellant is geschaad.

Een partij heeft een materieelrechtelijk belang bij het hoger beroep wanneer haar vorde-
ring geheel of ten dele werd afgewezen of wanneer zij in eerste aanleg veroordeeld is, on-
geacht haar processuele houding voor de eerste rechter.

Een partij zal dan ook op toelaatbare wijze hoger beroep kunnen instellen zodra blijkt 
dat de beroepen beslissing haar materieelrechtelijke belangen schaadt, zelfs zo die beslis-
sing conform haar besluiten werd gewezen, wanneer dit beroep ertoe strekt een materiële 
vergissing, die zij zelf in feite of in rechte heeft begaan in haar verdediging voor de eerste 
rechter en die aan haar veroordeling ten grondslag ligt, recht te zetten.

Te dezen voerden de eisers in hun beroepsakte aan dat zij voor de eerste rechter wel-
licht meenden dat er een onderpand bestond voor de facturen van onderaanneming op de 
werven  Agglo  en  ALZ,  respectievelijk  voor  10.087,25  en  91.932,13  euro  of  samen 
102.019,38 euro, reden waarom zij toestemden met de opname in het bevoorrecht passief, 
maar dat zij na de uitspraak van voornoemd vonnis dienden vast te stellen dat de betaling 
die zij vanwege de firma Agglo ontvingen enkel betrekking had op regiewerken, door de 
gefailleerde uitgevoerd in de periode tussen 1 september 2002 en 13 december 2002 voor 
een totaal bedrag van 38.840,74 en 3.705,04 euro.
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Concreet betekende dit  dat  er door Agglo na datum van faillissement geen betaling 
meer tussenkwam met betrekking tot de aannemingswerken, waarvoor verweerder als on-
deraannemer prestaties verrichtte en dat er dus ook geen onderpand voor deze vordering 
bestond.

De eisers verzochten het hof van beroep dan ook het vonnis van de eerste rechter te ver-
nietigen en, opnieuw recht doende, de schuldvordering, ingediend onder nummer 166, 
slechts toe te laten tot het bevoorrecht passief voor 91.382,13 euro op de betalingen ont-
vangen na datum van het faillissement voor werken uitgevoerd vóór het faillissement, na-
melijk op de werf ALZ, in samenloop met andere onderaannemers, en tot het gewoon pas-
sief voor 21.567,60 euro.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de partij geen belang heeft bij het instellen van 

een hoger beroep wanneer een vonnis werd gewezen dat op alle punten conform is aan 
haar conclusie en dat een rechtsmiddel niet kan worden ingesteld uitsluitend om vergissin-
gen van de procespartijen recht te zetten, daar waar deze vergissingen onvermijdelijk een 
weerslag zullen hebben op de beslissing die door de eerste rechter werd gewezen, negeert 
het hof van beroep het opzet van het door de wetgever ingestelde rechtsmiddel van hoger 
beroep, inzonderheid haar hervormingsfunctie (schending van de artikelen 20, 21, 1050 en 
1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek). Waar het hof van beroep, impliciet 
doch zeker, stelt dat een partij enkel beschikt over het vereiste belang om hoger beroep in 
te stellen wanneer de gewezen beslissing niet uitsluitend aan een vergissing van harentwe-
ge is te wijten, voegt het bovendien aan de wet een voorwaarde toe die deze niet bevat 
(schending van de artikelen 17, 18, 1050, 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede onderdeel
Op straffe van nietigheid dient de akte van hoger beroep de grieven te vermelden.
Grieven in de zin van artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek zijn bezwaren die 

de appellant tegen de aangevochten beslissing heeft. Het zijn de redenen waarom hij zich 
gegriefd voelt door de beslissing van de eerste rechter en waarom hij meent dat de beslis-
sing moet worden hervormd.

Uit de wettekst volgt geenszins dat de grieven, die een partij tegen de beslissing van de 
eerste rechter kan aanvoeren, enkel zouden kunnen bestaan in de beweerde onjuiste be-
oordeling door de eerste rechter van de feiten of van het recht, met uitsluiting van de door 
de partij zelf begane materiële of administratieve vergissingen, die aan de oorsprong van 
de bekritiseerde beslissing zouden liggen.

De wet vereist enkel dat zij de redenen opgeeft waarom zij de beslissing van de eerste 
rechter bekritiseerbaar acht.

Trouwens, de aanvoering door een partij dat zij voor de eerste rechter een vergissing 
beging in het kader van haar verweer doordat zij ten onrechte bepaalde feiten als vast-
staand of als bewezen weerhield, impliceert onrechtstreeks dat ook de eerste rechter, het 
weze onbewuste, diezelfde vergissing zal hebben begaan.

Besluit
Waar het hof van beroep de aanvoering door de partij van een administratieve vergis-

sing uitsluit als grief, althans wanneer geen andere grieven worden aangevoerd, daar waar 
enerzijds de wet geen enkele precisering bevat aangaande de aard van de aangevoerde 
grief, anderzijds de administratieve vergissing aangaande de feiten, begaan door de partij, 
tegelijk een onjuiste feitelijke beoordeling door de rechter impliceert, verantwoordt het 
hof van beroep zijn beslissing tot onontvankelijkverklaring van eisers' hoger beroep niet 
naar recht (schending van artikel 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien haar belang 

wordt geschaad door de beroepen beslissing.
Een dergelijk belang is voorhanden wanneer het hoger beroep strekt  tot  de 

rechtzetting van een vergissing door een partij begaan in eerste aanleg.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- de door de eisers beroepen beslissing overeenstemt met de conclusie die zij 

voor de eerste rechter hebben genomen;
- deze conclusie strekte tot opname van de schuldvordering van de verweer-

ster,  eensdeels,  in  het  gewone passief  van  het  faillissement  ten  bedrage  van 
11.480,35  euro  en,  anderdeels,  in  het  bevoorrecht  passief  ten  bedrage  van 
102.019,38 euro;

-  de  eisers  niettemin hoger  beroep instellen  nu de  aldus  bedoelde  opname 
steunt op een vergissing.

Zij oordelen dat de eisers geen belang hebben bij hun hoger beroep.
3. Door op die gronden het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk te ver-

klaren miskennen de appelrechters het belang van de eisers om hoger beroep in 
te stellen en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

4. 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.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 420

1° KAMER - 15 september 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING - BEGRIP

2º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - TEGENOPZEGGING DOOR DE 
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HUURDER - EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST

3º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - TEGENOPZEGGING DOOR DE 
HUURDER - VERPLICHTING VAN DE VERHUURDER

1º Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrijken van de  
opzeggingstermijn1. 

2º Ingeval de huurder, na de opzegging door de verhuurder, met toepassing van artikel 3,  
§5,  derde  lid,  van  de  Woninghuurwet  de  huurovereenkomst  opzegt,  eindigt  de  
huurovereenkomst niet door een verkorting van de opzeggingstermijn in de opzegging  
door de verhuurder maar door de opzegging door de huurder2. (Art. 3, §2, eerste lid, en 
§5, derde lid, Huurwet 20 feb. 1991)

3º Wanneer de huurder de huurovereenkomst opzegt na de opzegging door de verhuurder  
die voornemens is het verhuurde goed persoonlijk te betrekken, heeft de verhuurder niet  
meer de verplichting het goed te betrekken. (Art. 3, §2, eerste en derde lid, en §5, derde 
lid, Huurwet 20 feb. 1991)

(M. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0327.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters 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 3, §2, eerste, derde en vierde lid van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek 

III, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 
betreffende  de  huurovereenkomsten  met  betrekking  tot  de  hoofdverblijfplaats  van  de 
huurder in het bijzonder (lid 1, aangevuld bij artikel 6, 1°, Wet van 13 april 1997; lid 3 
vervangen bij artikel 6, 3°, wet van 13 april 1997), hierna genoemd de Woninghuurwet. 

Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis werd geoordeeld:
"de tegenopzegging door de huurders (de verweerders) had geenszins tot gevolg dat de 

verhuurster (de eiseres) de voorwaarden verbonden aan haar opzeg niet zou moeten nale-

1 Zie  omtrent  het  begrip  en  de  gevolgen van de  opzegging  m.b.t.  een  arbeidsovereenkomst  de 
conclusie van procureur-generaal LENAERTS bij Cass., 26 nov. 1990, AR 7224, nr 165. 
2 Cass., 22 juni 1998, AR C.97.0355.N, nr 328. Bij de geannoteerde beslissing bevestigt het Hof 
aldus deze vroegere rechtspraak, die in de lijn ligt van het hierboven vermeld arrest van 26 november 
1990. In die zin: B. LOUVEAUX, Le droit du bail de résidence principale, éd. De Boeck, 1995, p. 174, 
nr  121.  Contra:  J.  VANKERCKHOVE, en  M.  VLIES, "Commentaires  législatifs:  loi  du  13  avril  1997 
modifiant certaines dispositions en matière de baux",  J.T., 1997, p. 598, n° 12. B. HUBEAU en M. 
DAMBRE, "Woninghuur", A.P.R., 2002, nr 916, p. 345. Zie i.v.m. handelshuur Cass., 27 jan. 1995, AR 
C.93.0109.N, nr 50.
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ven.
De  verbintenissen  die  voor  verhuurster  voortvloeien  uit  haar  eenzijdige  opzegging 

onstonden op het ogenblik waarop zij die opzegging gaf. Door de tegenopzegging werd 
weliswaar de huurovereenkomst vervroegd beëindigd, maar de verbintenissen van de ver-
huurster werden er niet door opgeheven.

De tegenopzegging door de huurders verleent immers haar oorzaak en geldigheid uit-
sluitend aan de oorspronkelijke, door de verhuurster gegeven opzegging.

Dehalve hebben appellanten (de verweerders), zoals voorzien in artikel 3, §2, van de 
Woninghuurwet, recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur" (bestreden 
vonnis, p. 3).

Grieven
Eerste onderdeel
Door de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerders van een schadevergoe-

ding van 7.139,34 euro op grond dat tegenopzegging door de huurders (de verweerders) 
de huurovereenkomst vervroegd werd beëindigd maar de verbintenissen van de verhuur-
ster (de eiseres) niet werden opgeheven, schendt het bestreden vonnis artikel 3, §2, eerste, 
derde en vierde lid, van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd bij artikel 2 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991.

Krachtens voormeld artikel 3, §2, vierde lid, van de Woninghuurwet heeft de huurder 
slechts recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, indien het de verhuur-
der is die, overeenkomstig het eerste lid van die wetsbepaling, de huurovereenkomst heeft 
beëindigd en indien deze, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandighe-
den, binnen de in het derde lid gesteld termijn en voorwaarden de betrekking van het goed 
niet verwezenlijkt. Deze voorwaarden zijn cumulatief. In graad van beroep concludeerde 
de eiseres (beroepsconclusie, p. 2) dat "wanneer de huurder een einde maakt aan de huur-
overeenkomst door een tegenopzegging waarvan de termijn verstrijkt voor het verstrijken 
van de termijn van de opzegging door de verhuurder, de overeenkomst eindigt, niet door 
inkorting van de termijn van opzegging door de verhuurder, maar door de opzegging door 
de huurder. Deze kan geen recht op vergoeding meer laten gelden bij niet-verwezenlijking 
door de verhuurder van de opzeggingsgrond binnen de voorgeschreven termijn en voor-
waarden (Cass. (3°k) AR C.97.0355.N, 22 juni 1998, T. Vred., 2001, 332, noot Kohl, 
B.)".

In het bestreden vonnis wordt geoordeeld dat de verbintenissen die voor verhuurster 
voortvloeien uit haar eenzijdige opzegging, niet worden opgeheven door de tegenopzeg-
ging van de huurders. Volgens de rechtbank stelt deze tegenopzegging vervroegd een ein-
de aan de huurovereenkomst, zonder de verplichtingen van verhuurster ten gevolge van 
haar initiële opzegging te wijzigen.

De rechtbank erkent dat de huurovereenkomst werd beëindigd door de tegenopzegging 
van de huurders, bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand voorzien bij 
artikel 3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 
1997, maar veroordeelt de eiseres toch tot de betaling aan de verweerders van de in voor-
noemde wetsbepaling voorgeschreven vergoeding.

Aangezien niet is voldaan aan de voor toepassing van artikel 3, §2, vereiste voorwaarde 
van beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder kon de rechtbank niet naar 
recht verantwoorden dat aan de huurders een recht op vergoeding werd toegekend.

Derhalve houdt het vonnis schending in van de in het middel vermelde wetsbepaling.
Tweede onderdeel
Zelfs indien zou geoordeeld worden dat volgens het bestreden vonnis de huurovereen-
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komst werd beëindigd niet door de tegenopzegging van de huurders maar ondanks deze 
tegenopzegging, door de opzegging van de verhuurster en dat de rechtbank daarom ver-
huurster veroordeelde tot de betaling aan de verweerders van de in voornoemde wetsbepa-
ling voorgeschreven vergoeding, is er schending van artikel 3, §2, eerste, derde en vierde 
lid van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, van het Burgerlijk Wetboek, inge-
voegd bij artikel 2 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991.

Inderdaad, krachtens voormeld artikel 3, §2, vierde lid, heeft de huurder slechts recht 
op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, indien het de verhuurder is die, over-
eenkomstig het eerste lid van die wetsbepaling, de huurovereenkomst heeft beëindigd en 
indien deze, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de in 
het derde lid gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezen-
lijkt. Deze voorwaarden zijn cumultatief.

Wanneer de huurders een einde maken aan de huurovereenkomst door een opzegging 
waarv an de termijn verstrijkt voor het verstrijken van de termijn van de opzegging van de 
verhuurster, eindigt de huurovereenkomst niet door de opzegging van de verhuurster of 
doordat de termijn van die opzegging verkort wordt, maar wel door de huurders gegeven 
opzegging, bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand bepaald bij artikel 
3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1997 en 
ingeroepen door de verweerders in hun opzegging d.d. 27 februari 2001.

Aangezien niet is voldaan aan de voor toepassing van artikel 3, §2, vereiste voorwaarde 
van beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder kon de rechtbank het aan 
de huurders toekennen van een recht op vergoeding niet  naar recht verantwoorden en 
heeft het bestreden vonnis de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De verhuurder die voornemens is het verhuurde goed persoonlijk en werke-

lijk te betrekken, kan, krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van de Woninghuurwet 
van 20 februari 1991, te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen.

De huurder beschikt aldus niet over de zekerheid dat hij het goed zal kunnen 
blijven betrekken gedurende de hele termijn van negen jaar die is bepaald in de 
eerste paragraaf, eerste lid, van dit artikel.

2. Artikel 3, §2, derde lid, van die wet bepaalt dat het goed binnen een jaar na 
het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, 
na de teruggave van het goed door de huurder, moet worden betrokken en dat het 
goed gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend moet betrokken 
blijven.

Artikel 3, §2, vierde lid, van die wet bepaalt dat indien de verhuurder, zonder 
het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde ter-
mijn en voorwaarde de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, de huurder 
recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

3. Artikel 3, §5, derde lid, van die wet bepaalt dat de huurder, wanneer de ver-
huurder de huurovereenkomst beëindigt  overeenkomstig de §§2 tot 4,  op zijn 
beurt de huurovereenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van een maand en dat hij in dat geval de vergoeding die is 
bepaald in het daaraan voorgaande lid voor de beëindiging van de huur door de 
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huurder in de eerste drie jaar, aan de verhuurder niet verschuldigd is.
4. Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrij-

ken van de opzeggingstermijn.
Voormeld artikel 3, §2, derde lid, verbindt de verplichting tot het betrekken 

van het goed aan de opzegging door de verhuurder.
Niettegenstaande zowel artikel 3, §2, derde lid, werd vervangen als artikel 3, 

§5, derde lid, werd ingevoegd bij dezelfde wet van 13 april 1997 en de huurder 
de huurovereenkomst ingevolge de opzegging door de verhuurder vroeger kan 
beëindigen dan het verstrijken van de door de verhuurder gestelde opzeggings-
termijn, wordt in artikel 3, §2, derde lid, de aanvangstermijn voor het verplicht 
betrekken van het goed door de verhuurder enkel bepaald vanaf het verstrijken 
van de opzeggingstermijn in de opzegging door de verhuurder of vanaf de ver-
lenging ervan, maar niet vanaf de verkorting ervan.

Ook bepaalt voormeld artikel 3, §5, derde lid, niet dat in geval van opzegging 
door de huurder voor een datum gelegen voor die van de opzegging van de ver-
huurder, deze laatste niet ontslagen is van de in §2, derde en vierde lid, van dit 
artikel bepaalde verplichtingen voortvloeiend uit zijn opzegging, maar enkel dat 
de huurder geen vergoeding aan de verhuurder verschuldigd is.

5. Uit wat voorafgaat volgt dat in geval de huurder na de opzegging van de 
verhuurder met toepassing van artikel 3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet de 
huurovereenkomst opzegt, de huurovereenkomst niet eindigt door een verkorting 
van de opzeggingstermijn in de opzegging door de verhuurder maar door de op-
zegging door de huurder en dat in dit geval de verhuurder niet meer de in artikel 
3, §2, derde lid, van die wet bepaalde verplichting heeft het goed te betrekken.

Het  bestreden vonnis  dat  anders  oordeelt,  verantwoordt  zijn  beslissing niet 
naar recht en schendt de aangewezen wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven 
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-
vankelijk verklaart.

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 Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-
chelen, zitting houdende in hoger beroep.

15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
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– Advocaten: mrs. De Gryse en Houtekier.

Nr. 421

3° KAMER - 18 september 2006

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - VERHAALRECHT - 
ONDERHOUDSPLICHTIGEN - VERPLICHT KARAKTER - UITZONDERINGEN - BILLIJKHEIDSREDENEN - 
AFWIJZING - GEMOTIVEERDE BESLISSING

De beslissing  van het  openbaar  centrum voor  maatschappelijk  welzijn  die  het  verzoek  
afwijst van de onderhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door  
hen aangevoerde billijkheidsredenen, dient uitdrukkelijk  te worden gemotiveerd, dit wil  
zeggen op afdoende wijze de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden die  
aan de beslissing ten grondslag liggen. (Art. 100bis, §2, O.C.M.W.-wet; Wet 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)

(B. e.a. T. O.C.M.W. ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.04.0363.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 augustus 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Ontvankelijkheid van het derde onderdeel
1. Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid 

van het onderdeel: het onderdeel is nieuw, daar de eiser zich voor de feitenrech-
ter niet beriep op de artikelen 1, 3 en 6 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eisers voor 
de feitenrechter hebben aangevoerd dat verweerders beslissing tot afwijzing van 
de beoogde vrijstelling niet naar behoren werd gemotiveerd.

3. De verplichting tot uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is ge-
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regeld door de wet van 29 juli 1991 die van dwingend recht is.
4. Het onderdeel, dat is afgeleid uit de schending van deze dwingende wetsbe-

palingen, is niet nieuw.
5. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het derde onderdeel zelf
6. Krachtens artikel 98, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,  worden de kosten van de 
maatschappelijke  dienstverlening  krachtens  een  eigen  recht  door  het  centrum 
verhaald op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het be-
drag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp.

7. Overeenkomstig artikel 100bis, §2, van dezelfde wet, kan het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn slechts afzien van het verhaal bedoeld in arti-
kel 98, bij een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in de be-
slissing worden vermeld.

8. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de toepassing van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

9. Op grond van de voornoemde wet van 29 juli 1991, dient de beslissing van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die het verzoek van de on-
derhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door hen aan-
gevoerde billijkheidsredenen afwijst,  uitdrukkelijk  te  worden gemotiveerd,  dit 
wil zeggen dat deze beslissing op afdoende wijze de juridische en feitelijke over-
wegingen dient te vermelden die er aan ten grondslag liggen.

10. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
- de verweerder, op grond van artikel 98, §2, van de voornoemde organieke 

wet van 8 juli 1976, terugbetaling van de kosten van de maatschappelijke dienst-
verlening vorderde van de eisers, in hun hoedanigheid van onderhoudsplichtigen 
van de begunstigde van de maatschappelijke dienstverlening;

- de eisers zich beriepen op "morele redenen" teneinde vrijstelling van tussen-
komst in de kosten te bekomen, maar de verweerder weigerde de gevraagde vrij-
stelling te verlenen;

- de eisers voor de appelrechters aanvoerden dat de vordering van verweerder 
ongegrond was, onder meer om reden dat de beslissing tot afwijzing van de be-
oogde vrijstelling niet naar behoren werd gemotiveerd.

11. Het arrest oordeelt dat "(de eisers) zich tevens geheel onterecht beroepen 
op het gebrek aan of onvoldoende motivering van de beslissingen tot afwijzing 
van hun verzoeken; dat immers overeenkomstig de bepalingen van voornoemd 
art. 100bis, §2, enkel een beslissing tot vrijstelling dient te worden gemotiveerd, 
daar de plicht tot terugvordering door de wet is voorgeschreven, en zodoende 
geen motivering behoeft".

12. Het arrest schendt, door aldus te oordelen, de in het onderdeel aangewezen 
bepalingen van de wet van 29 juli 1991 en verantwoordt mitsdien zijn beslissing 
dat verweerders vordering gegrond is, niet naar recht.

13. 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 Brussel.
18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-

zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 422

3° KAMER - 18 september 2006

1º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJKE WEDDE - 
PREMIES - ARTIKEL 39, K.B. 30 MAART 1967 - VÓÓR TOEVOEGING ZESDE ALINEA - K.B. 1 
MAART 1999 EN K.B. 28 APRIL 1999 - DRAAGWIJDTE

2º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON - BEGRIP - 
DRAAGWIJDTE - BEPERKING

1º De jaarlijkse betaalde premies of bonussen kunnen onder bepaalde voorwaarden als  
veranderlijke wedde worden beschouwd1.  (Art.  39,  eerste lid,  K.B.  30 maart  1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van werknemers)2.

2º Loon moet als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon,  
dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk  
is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; wanneer de toekenning  
van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het  
geen  veranderlijk  loon.  (Art.  39,  eerste  lid,  K.B.  30  maart  1967 tot  bepaling  van  de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van 
werknemers)3.

(R.S.Z. T. PH. VAN DEN STOCK - ANC. ETS. BRASSERIE BELLE-VUE n.v.)

ARREST

(A.R. S.05.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2004 gewezen door 

1 Cass., 22 sept. 1980, AC., 1980-81, nr 51; Cass., 1 juni 1987, AR 5633, AC., 1986-87, nr 591.
2 Vóór de invoering van de koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 tot invoeging 
van een zesde alinea in art. 39 van het K.B. van 30 maart 1967, met uitwerking op 1 december 1998. 
3 Vóór de invoering van de koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 tot invoeging 
van een zesde alinea in art. 39 van het K.B. van 30 maart 1967, met uitwerking op 1 december 1998.
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het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Beoordeling
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

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

- de artikelen 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, 38, §1, en 39 van de wet van 29  
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 
artikel 39 vóór zijn wijziging bij wet van 26 maart 1999;

- artikel 1 van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse va-
kantie van de werknemers; 

- artikel 19, §1, 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, in zijn versie van nà de wetswijziging bij ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1982 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 27 ja-
nuari 1997;

- de artikelen 1 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, artikel 39 vóór de toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten 
van 1 maart 1999 en 28 april 1999;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodalitei-
ten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodalitei-
ten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het erin vervatte algemeen rechtsbeginsel 
dat de wet niet terugwerkt;

- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het 

vonnis van de arbeidsrechtbank in de mate dat dit de vordering van de eiser ontvankelijk 
doch ongegrond heeft verklaard.

De beslissing werd door het arbeidshof gemotiveerd onder verwijzing naar haar arrest 
van 27 februari 2003, geveld in de zaak met A.R. nr. 42.775, waarvan het de motieven re-
produceert:

"Wat de grond van de zaak betreft verwijst het (arbeids)hof naar haar arrest van 27 fe-
bruari 2003 met A.R. nr. 42.755 en waarin het volgende wordt gesteld:

'Artikel 39, lid 1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de alge-
mene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse  vakantie  van de 
werknemers bepaalde: de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premi-
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ën, percenten, kortingen, enz...) hebben per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat ge-
lijk is aan het dagelijks gemiddelde der bruto bezoldigingen die verdiend werden geduren-
de elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, 
of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst 
geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte da-
gen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking'.

'Bij arrest van 22 september oordeelde het Hof van Cassatie dat een eindejaarspremie 
voor de berekening van het vakantiegeld niet als veranderlijk loon kan worden aange-
merkt om de enkele reden dat het bedrag van de premie elk jaar verschilt (Cass., 22 sep-
tember 1980, R.W. 1980-1981, 1665);

'Bij arrest van 1 juni 1987 oordeelde het Hof van Cassatie dat een in percenten vastge-
steld aandeel in de winst dat aan de bediende als tegenprestatie van arbeid wordt toege-
kend veranderlijk loon is in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 ook wanneer het slechts eens per jaar wordt betaald;

'Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 (B.S. 12 mei 1999) werd een alinea toegevoegd 
i.v.m. de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling 
van de prestaties van de bediende, aan het resultaat van de onderneming of van een afde-
ling ervan of aan andere criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken. Dit 
koninklijk besluit werd stilzwijgend retroactief opgeheven door het koninklijk besluit van 
28 april 1999 (B.S. 12 mei 1999) en bepaalt: 'worden eveneens in aanmerking genomen 
als een veranderlijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies waarvan 
de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan 
zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan 
ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodici-
teit of het ogenblik van de betaling van deze premies'.

'Artikel 2 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft met 
ingang van 1 december 1998.

'De preambule luidt als volgt:
'Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat in het verleden 

enige verwarring kon ontstaan omdat er in de rechtspraak uiteenlopende opvattingen be-
staan omtrent de vraag of het vakantiegeld tijdens de uitvoering van de overeenkomst ver-
schuldigd is op de jaarlijks of aan het eind van het boekjaar uitbetaalde gratificaties, zoals 
bonussen of premies wegens verdienste, en omdat de wetgeving terzake onvoldoende is; 
dat de toestand voor de toekomst moet worden verhelderd; dat artikel 1 van dit koninklijk 
besluit niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zetten; dat dit besluit aansluit 
op advies nr. 1259 dat door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad werd gefor-
muleerd; dat derhalve moet worden gepreciseerd dat het begrip veranderlijke wedde in de 
zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden be-
grepen in de zin die nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit'

'Het (arbeids)hof is van mening dat op grond van de uitdrukkelijke voorziening in het 
koninklijk besluit van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit en van 
de vermelding in de aanhef dat `voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet 
worden begrepen, het de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodici-
teit hebben dan een maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts van-
af 1 december 1998 in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voor-
melde koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve ko-
ninklijke besluiten zijn'". (p.5, vijfde alinea t.e.m. p.6, vierde alinea).

Het arbeidshof besluit dat:
"De loonbasis voor de berekening van het vakantiegeld werd pas met ingang van 1 de-

cember 1998 verruimd" (p.6, vijfde alinea).
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Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig  artikel  38 van het koninklijk  besluit  van 30 maart  1967 betaalt  de 

werkgever aan de bediende met een vaste wedde die vakantie neemt de normale bezoldi-
ging in overeenkomst met de vakantiedagen en per maand in de loop van het vakantie-
dienstjaar gepresteerde of daarmee gelijkgestelde dienst, een toeslag berekend op de bru-
towedde der maand waarin de vakantie ingaat.

De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premies, percenten, kortin-
gen, enz.), hebben, overeenkomstig artikel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967, per vakantiedag recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks ge-
middelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden 
die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een 
fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

Artikel 39, vijfde lid, van het genoemde koninklijk besluit bepaalt dat voor de bedien-
den wier wedde gedeeltelijk veranderlijk is, artikel 38 moet worden toegepast voor het 
vast gedeelte van het loon, terwijl de vorige leden van artikel 39 toepassing vinden voor 
de berekening van het  vakantiegeld verschuldigd op het veranderlijk gedeelte  van het 
loon.

Premies die een grotere periodiciteit hebben dan een maand en dus geen deel uitmaken 
van de normale maandelijkse bezoldiging kunnen niet beschouwd worden als een "vast 
loon" in de zin van artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 zodat op deze 
premies alleen vakantiegeld kan zijn verschuldigd in de mate dat deze premies de kwalifi-
catie van "veranderlijk loon" kunnen dragen.

Van een "veranderlijk loon" in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 (vóór de toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten van 1 maart 
1999 en 28 april 1999) is sprake wanneer een voordeel met variabel karakter aan een be-
diende wordt toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid.

Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, in 
voormelde versie, wordt een voordeel toegekend als tegenprestatie van de verrichte arbeid 
wanneer dit voordeel rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de omvang van de 
prestaties die de bediende heeft geleverd of met de winst en bedrijfsresultaten die mede 
door zijn inzet werden gerealiseerd.

Er moet m.a.w. een rechtstreekse correlatie bestaan tussen de toekenning van de varia-
bele premie en de omvang van de inspanningen geleverd door de bediende.

Zo vormt een in percenten vastgesteld aandeel in de winst dat aan de bediende wordt 
toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid een veranderlijk loon in de zin van arti-
kel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967.

Bij koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999, werd aan artikel 39 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967, met ingang van 1 december 1998, een zesde ali-
nea toegevoegd, luidend dat "worden eveneens in aanmerking genomen als een verander-
lijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies waarvan de toekenning 
gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productivi-
teit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium 
dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogen-
blik van de betaling van deze premies" (artikel 39, zesde lid).

Naast een verruiming van de notie "veranderlijke wedde" tot alle premies waarvan de 
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toekenning gekoppeld is aan "ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend 
maakt", houdt het zesde lid van artikel 39 tevens de bevestiging in dat van een "verander-
lijke wedde" sprake is wanneer de toekenning van een variabele premie in verband staat 
met de omvang van de arbeidsprestaties of bedrijfsresultaten, zoals reeds het geval was in 
de lezing van artikel 39, eerste lid, vóór de toevoeging van een zesde alinea door de ko-
ninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999.

De stelling van het bestreden arrest dat beide koninklijke besluiten niet interpretatief 
zijn, gaat derhalve op in zoverre "voortaan" ook de premie waarvan de toekenning gekop-
peld is aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, als veran-
derlijk  loon kan worden opgevat,  doch niet  in  zoverre beide koninklijke  besluiten de 
gangbare lezing door het Hof van artikel 39, eerste lid, bekrachtigen.

Niet naar recht verantwoord is bijgevolg de beslissing van het arbeidshof dat "Op grond 
van de uitdrukkelijk voorziening in het koninklijk besluit (van 28 april 1999) van de da-
tum van de inwerkingtreding van (dit) koninklijk besluit en van de vermelding in de aan-
hef dat 'voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet worden begrepen, het 
de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodiciteit hebben dan een 
maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts vanaf 1 december 1998 
in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voormelde koninklijke be-
sluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve koninklijke besluiten zijn", 
en dat "de loonbasis voor de berekening van het vakantiegeld (...) pas met ingang van 1 
december 1998 (werd) verruimd".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, voor zover het op grond van een zelfstandige re-
dengeving heeft beslist (zie het eerste onderdeel), niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
verweerster geen vakantiegeld is verschuldigd op de bonuspremies die verweerster gedu-
rende de periode van 1993 tot en met 1996 in januari aan haar werknemers heeft betaald 
zonder na te gaan of er geen verband bestaat tussen deze premies en de omvang van de ar-
beidsprestaties van voornoemde werknemers (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen, uitgezonderd de artikelen 149 van de Grondwet en 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
7.  Krachtens  artikel  39,  eerste lid,  van het  koninklijk  besluit  van 30 maart 

1967, hebben de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is, per vakantiedag 
recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobe-
zoldigingen  die  verdiend  werden  gedurende  elk  der  twaalf  maanden  die  de 
maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met 
een fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

8. Krachtens het vijfde lid van dit artikel, worden voor de bedienden wier wed-
de slechts voor een gedeelte veranderlijk is, voor het vast gedeelte de bepalingen 
van artikel 38 van hetzelfde besluit toegepast en voor het veranderlijk gedeelte 
de bepalingen van de vorige leden van artikel 39, onder voorbehoud van andere 
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden getroffen.

9. Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999, vervangen bij koninklijk besluit van 
28 april 1999, is aan voormeld artikel 39 een zesde lid toegevoegd waarin ver-
duidelijkt wordt dat als veranderlijke wedde in de zin van artikel 39, eerste lid, 
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ook in aanmerking genomen worden: de veranderlijke premies waarvan de toe-
kenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan 
zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling er-
van of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, on-
geacht de periodiciteit of het ogenblik van deze premies.

10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.
11. In de aanhef van het koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt er op ge-

wezen dat het de bedoeling is de toestand "voor de toekomst" te verhelderen, dat 
het koninklijk besluit "niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zet-
ten" en dat "het begrip veranderlijke wedde in de zin van artikel 39 van het ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden begrepen in de zin die 
nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit".

12. Op grond van deze toelichting kan niet worden besloten dat voor de perio-
de voor 1 december 1998 geen vakantiegeld verschuldigd is op jaarlijks toege-
kende bonussen of premies. Het koninklijk besluit van 28 april 1999 wilde im-
mers alleen maar voor de toekomst de onzekerheid wegnemen door uitdrukkelijk 
te bepalen dat de periodiciteit van de premie geen rol speelt.

13. Dienvolgens kunnen ook voor de periode voor 1 december 1998 de jaar-
lijkse betaalde premies of bonussen onder bepaalde voorwaarden als veranderlijk 
in de zin van artikel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 juni 1967 
worden beschouwd.

14. Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 juni 
1967 moet loon als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning er-
van als loon, dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen 
arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend ma-
ken.

Wanneer de toekenning van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag 
ervan wisselend is, betreft het geen veranderlijk loon.

15. Anders dan het onderdeel aanvoert, is voor de toepassing van artikel 39 en 
voor het begrip veranderlijk loon niet noodzakelijk vereist dat er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de toekenning van het voordeel en de omvang van de in-
spanningen geleverd door de bediende.

16. Het onderdeel, dat aanvoert dat de appelrechters niet wettig hebben kunnen 
oordelen dat geen vakantiegeld verschuldigd is op de bonuspremies die de ver-
weerster in de periode van 1993 tot en met 1996 in januari aan haar werknemers 
heeft betaald, zonder na te gaan of er geen verband bestaat tussen deze premies 
en de omvang van de arbeidsprestaties van de werknemers, gaat uit van een on-
juiste rechtsopvatting.

17. Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Van Eeckhoutte.

Nr. 423

3° KAMER - 18 september 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN 
BEËINDIGING - ONTBINDING IN RECHTE

De rechter miskent het wettelijk begrip "Gerechtelijke ontbinding" en schendt artikel 1184,  
B.W.  en  artikel  32,  aanhef  en  3°  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  door  aan  de 
dagvaarding tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever het  
gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de Arbeidsovereenkomst1. (Art. 
1184, B.W.; Art. 32, aanhef en 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

(S. T. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM n.v.)

ARREST

(A.R. S.05.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het arrest stelt vast dat:
- de eiser bij de rechtsvoorganger van de verweerster in dienst is getreden op 1 

juli 1990;
- de eiser verschillende functies uitoefende en opklom tot graad 17;
- om organisatorische redenen die niet ter betwisting staan de functie van de 

eiser, waarin hij laatst was aangesteld, kwam te vervallen;
- aan de eiser twee nieuwe functies werden voorgesteld die hij bij brieven van 

24 juli 2000, 28 juli 2000 en 3 augustus 2000 weigerde omdat ze naar zijn me-
ning een sterke degradatie betekenden. Het opdringen van een van die taken zou 
hij als een impliciet ontslag door de verweerster beschouwen;

- de verweerster op 4 augustus 2000 antwoordde dat de weigering van de eiser 
om de aangeboden functie te aanvaarden als een beslissing de arbeidsovereen-
komst niet meer verder te zetten, zou beschouwd worden, tenzij de eiser op zijn 
standpunt zou terugkomen voor zijn terugkeer uit vakantie op 1 september 2001;

1 Het O.M. concludeerde tot de verwerping van de voorziening. Eisers kritieken steunen op een 
onjuiste, minstens onvolledige lezing van het bestreden arrest
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- de eiser bij brief van 7 augustus 2000 schijnbaar van mening veranderde en 
verklaarde de West job binnen EMEA te zullen uitvoeren zonder enige nadelige 
erkentenis en onder alle voorbehoud en in het bijzonder onder het voorbehoud 
van de beslissing van de rechtbank aangaande de vraag of deze nieuwe betrek-
king al dan niet een degradatie betekent en de eiser ook aankondigde dat hij zou 
dagvaarden bij terugkeer uit vakantie;

- de eiser op 29 augustus 2000 de verweerster voor de arbeidsrechtbank dag-
vaardt waarbij hij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de 
verweerster  vordert  overeenkomstig  artikel  1184 van het  Burgerlijk  Wetboek 
met veroordeling van de verweerster tot het betalen van een schadevergoeding 
van 45.000.000 BEF;

- de verweerster met brief van 1 september 2000 de verbreking van de over-
eenkomst door de eiser vaststelt omdat laatstgenoemde met zijn dagvaarding van 
29 augustus 2000 zijn wil te kennen heeft gegeven om de arbeidsrelatie en de ar-
beidsovereenkomst te beëindigen.

III. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32, 37 en 81 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-

komsten, hierna kortweg Arbeidsovereenkomstenwet genoemd.
Aangevochten beslissingen
Na, door het als zijnde herhaald beschouwen van de uiteenzetting van de feiten in het 

vonnis a quo en het deels ook aanhalen ervan in eigen motieven, te hebben vastgesteld 
dat:

- de door de rechtsvoorgangster van verweerster, zijnde de naamloze vennootschap Lo-
tus Development Belgium, hierna kortweg aangeduid met Lotus, aan eiser op 1 januari 
2000 toegewezen functie kwam te vervallen ingevolge reorganisatie;

- in juli 2000 door Lotus aan eiser de nieuwe functie van "regionaal directeur regio 
West,  Noord-Amerika",  met daarbij  de  titel  van vice-voorzitter werd voorgesteld,  een 
functie die door hem niet werd aanvaard hoofdzakelijk wegens familiale redenen;

- Lotus, bij schrijven van 27 juli 2000, aan eiser de eveneens nieuwe functie van "senior 
directeur regio West (Frankrijk & België)" heeft aangeboden, met als bijkomende verant-
woordelijkheid "berichtgeving en samenwerking";

- eiser in zijn antwoord van 28 juli 2000 liet weten dat hij noch de ene en evenmin de 
andere functie kon aanvaarden en voorstelde zijn nog overblijvende verlofdagen op te ne-
men in afwachting dat intussen een minnelijke regeling zou worden gevonden;

- eiser in een bericht van 3 augustus 2000 liet weten dat, bij gebreke aan een aanvaard-
baar voorstel tegen het einde van de maand augustus, hij zonder verdere verwittiging aan 
de arbeidsrechtbank zou vragen zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en dat hij in alle 
geval intussen beschikbaar zou zijn voor de vennootschap en alle gegeven instructies zou 
opvolgen;

- Lotus daarop antwoordde, bij bericht van 4 augustus 2000, dat de voorheen voorge-
stelde functie te nemen of te laten was en dat de niet-vervulling ervan door eiser bij terug-
keer uit vakantie op 1 september 2000 zou worden aanzien als een ontslag van zijnentwe-
ge;
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- eiser, bij antwoord van 7 augustus 2000, liet weten dat hij de "West Job in EMEA" 
onder alle voorbehoud zou uitoefenen en dit in afwachting van de door de arbeidsrecht-
bank te vellen beslissing en hij alsdan ook aankondigde te zullen dagvaarden bij zijn te-
rugkeer uit vakantie;

- eiser, bij bericht van 21 augustus 2000, heeft bevestigd deel te willen nemen aan een 
bespreking om zijn nieuwe functie als "regionaal directeur West" uit te oefenen;

- eiser, bij bericht van 25 augustus 2000, aan Lotus de ontwerptekst van dagvaarding 
liet geworden die zijn raadslieden hadden voorbereid teneinde de arbeidsrechtbank toe te 
laten zich uit te spreken over de door hem, overeenkomstig artikel 1184 van het Burger-
lijk Wetboek, gevorderde ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dagvaarding die werd 
betekend aan Lotus op 29 augustus 2000;

- Lotus, bij brief van 1 september 2000, is overgegaan tot verbreking van de arbeids-
overeenkomst;

en te  hebben aangenomen "dat  de  door  (Lotus)  voorgestelde functiewijziging (naar 
deze van senior directeur regio West, met bijkomende verantwoordelijkheid berichtgeving 
en samenwerking) geen essentiële bestanddelen van de arbeidsvoorwaarden ernstig wij-
zigt",

beslist het bestreden arrest dat Lotus "in haar schrijven van 1 september 2000 (...) te-
recht (stelt) dat (eiser) met zijn dagvaarding van 29 augustus 2000 zijn wil heeft te kennen 
gegeven om de arbeidsrelatie en de arbeidsovereenkomst te beëindigen" en veroordeelt 
het hem dientengevolge, bij hervorming van het vonnis a quo, tot betaling aan Lotus van 
een "opzegvergoeding (gelijk aan) één maand loon":

Deze beslissing is gegrond op de motieven "dat (eiser) met brieven van 24 juli 2000, 28 
juli 2000 en 3 augustus 2000 uitdrukkelijk stelde dat hij de gewijzigde functie niet aan-
vaardde en aan (Lotus) herhaaldelijk en duidelijk meedeelde dat hij de eenzijdige functie-
wijziging als een impliciet ontslag beschouwt in hoofde van (Lotus); dat hij daarna op 8 
(men leze 7) augustus 2000 schijnbaar van mening verandert en zegt dat hij de gewijzigde 
functie aanvaardt doch onder het voorbehoud van de beslissing van de rechtbank of de 
functiewijziging een degradatie betekent; het (arbeids)hof stelt vast dat (eiser) in feite op 
8 (men leze 7) augustus 2000 niet van mening is veranderd en de eenzijdige functiewijzi-
ging wel degelijk nog steeds als een impliciet ontslag beschouwt, reden waarom hij op 29 
augustus 2000 ook de ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de arbeidsrechter vor-
dert daar '(Lotus) hem verplicht een functie uit te oefenen die voor (eiser) een degradatie 
inhoudt  t.o.v.  de  positie,  verantwoordelijkheden,  voordelen  en  perspectieven  die  hem 
voorheen waren toebedeeld en toegezegd' (aldus de dagvaarding van 29 augustus 2000 in 
ontbinding); deze dagvaarding bewijst onomstotelijk dat (eiser) de hem door (Lotus) op-
gelegde functiewijziging (nog steeds) als een impliciet ontslag beschouwt, zoals hij haar 
ook voordien reeds herhaaldelijk ter kennis bracht. Het feit dat hij gerechtelijke ontbin-
ding wegens wanprestatie vordert is een juridische nuance die de werkelijke motieven van 
deze dagvaarding niet uitschakelt. (Eiser) vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
ten laste van (Lotus) en bijhorende schadevergoeding wegens ernstige eenzijdige wijzi-
ging van essentiële arbeidsvoorwaarden door (Lotus).  Het (arbeids)hof kan niet anders 
dan vaststellen dat (eiser) op 8 (men leze 7) augustus 2000 nog steeds meende dat zijn 
werkgever eenzijdig essentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig heeft 
gewijzigd, doch dit standpunt niet officieel wilde of durfde in te nemen, hoewel een partij 
die het slachtoffer wordt van een eenzijdige wijziging dit binnen een korte bedenktijd 
dient te doen (..). Met de dagvaarding van 29 augustus 2000 drukt (eiser) volgens het hof 
wél zijn duidelijk standpunt uit.  Zijn vordering tot  ontbinding van de arbeidsovereen-
komst lastens (Lotus) wegens impliciet ontslag is volgens het (arbeids)hof de duidelijke 
uiting van zijn wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit vordert hij immers. In 
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de concrete omstandigheden van deze zaak beschouwt het hof deze dagvaarding dan ook 
als de kennisgeving van de werknemer aan de werkgever dat hij de arbeidsovereenkomst 
als beëindigd beschouwt omdat de werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging heeft 
aangebracht in essentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst".

Grieven
Eerste onderdeel
In de dagvaarding in ontbinding van 29 augustus 2000 stelde eiser "dat (hij) (...) bena-

derd werd met suggesties voor het opnemen van een nieuwe functie (...); dat (Lotus) en 
(eiser) in juli 2000 ernstig de mogelijkheid hebben onderzocht van een kandidatuur van 
deze laatste voor de functie van (regionaal directeur, regio West, Noord Amerika), waar-
bij hem de titel van vice (voorzitter) - een nieuwe promotie met bijhorende voordelen - in 
het vooruitzicht werd gesteld; dat (eiser) uiteindelijk midden juli 2000 mondeling aan de 
Heer F. de (in essentie privé-) redenen heeft uiteengezet, die hem ertoe hebben gebracht 
om deze kandidatuur niet in aanmerking te nemen; (...); dat hij bij deze gelegenheid nog-
maals heeft bevestigd dat en, uitgelegd waarom, hij de eerder gesuggereerde functie van 
directeur voor de regio West niet aanvaardbaar acht; dat (Lotus) vervolgens bij schrijven 
van 19 juli 2000 (eiser) heeft gevraagd om de beide voorgestelde functies (kandidaturen) 
nogmaals grondig in overweging te willen nemen, daarbij aanstippend dat inmiddels van 
de kant van (Lotus) andere mogelijkheden binnen de groep verder onderzocht zouden 
worden; dat (eiser) per schrijven van 24 juli 2000 heeft herhaald waarom geen van beide 
voormelde functies voor hem aanvaardbaar voorkomen; dat (Lotus) hierop per mail van 
27 juli 2000 aan (eiser) het aanbod heeft geformuleerd om een functie met de titel (senior 
directeur, regio West (Frankrijk en België) aan te nemen, hieraan - en dit is veelzeggend - 
nog een aanvullende, niet nader gepreciseerde verantwoordelijkheid (...) toevoegend voor 
het management van de (bedrijfseenheid berichtgeving en samenwerking); dat (eiser) zo-
als gezegd reeds eerder (...) in talloze uitvoerige besprekingen had kunnen uitleggen waar-
om hij dergelijk aanbod zonder meer als een degradatie aanziet, die volgens hem - zelfs in 
het kader van een herstructurering - onmogelijk aan een werknemer kan opgelegd worden; 
dat hij dan ook bijzonder verrast was alsnog ditzelfde aanbod - zij het enigszins vermomd 
om het op een promotie te doen lijken - te ontvangen; dat (eiser) bijgevolg per kerende 
(...) heeft bevestigd dat hij gezegd aanbod niet aanvaardbaar achtte, en tegelijkertijd heeft 
voorgesteld een lange vakantieperiode in te lassen in de hoop dat inmiddels een oplossing 
zou kunnen gevonden worden (...); dat (Lotus) echter bij schrijven van 4 augustus 2000 
heeft duidelijk gemaakt dat de per 27 juli voorgestelde functie te nemen of te laten is, en 
dat  de niet-vervulling ervan bij  de  terugkeer  uit  vakantie  van (eiser),  zou worden be-
schouwd als overeenstemmend met een ontslag vanwege deze laatste; dat (eiser) in die 
omstandigheden besloten heeft om (i) de aldus voorgestelde functie correct doch onder 
alle voorbehoud uit te voeren, en (ii) om de wanprestatie van (Lotus) aan uw rechtbank 
voor te leggen; dat (eiser), in dezelfde geest van een correcte uitvoering van de besproken 
functie, voorgesteld heeft om zijn vakantie in te korten en alvast de nodige voorbereiden-
de schikkingen heeft getroffen om op 21 augustus 2000 op efficiënte wijze van start te 
kunnen gaan; dat (Lotus) (eiser) echter gehouden heeft aan de eerst vooropgestelde datum 
van terugkeer, zijnde 1 september 2000 (...); dat (Lotus), door (eiser) daadwerkelijk te 
verplichten een functie uit te oefenen, die om diverse haar bekende redenen (redenen die 
gedaagde er overigens toe hadden geleid (eiser) een meer aanvaardbaar alternatief in de 
Verenigde Staten aan te bieden) voor (eiser) een degradatie inhoudt ten opzichte van de 
positie, verantwoordelijkheden, voordelen en perspectieven die hem voorheen waren toe-
bedeeld en toegezegd, een ernstige wanprestatie heeft begaan die de ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst in het nadeel van (Lotus) wettigt in de zin van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat (eiser) de rechtbank benevens de ontbinding van deze overeen-
komst vordert om (Lotus) te veroordelen om aan (eiser) een schadevergoeding te betalen".
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Met die overwegingen heeft eiser aangegeven dat hij, van zodra de door Lotus voorge-
nomen door te voeren functiewijziging van senior directeur regio West in haren hoofde 
een definitieve beslissing was ingevolge de door haar op 27 juli 2000 aan eiser gedane 
mededeling dat deze functie te nemen of te laten was, heeft besloten die naar zijn mening 
bestaande wanprestatie in hoofde van Lotus ter beoordeling voor te leggen aan de recht-
bank door het instellen van een vordering tot ontbinding.

Indien moet worden beschouwd dat het bestreden arrest op grond van de bewoordingen 
van de dagvaarding van 29 augustus 2000 heeft beslist dat eiser door het aan Lotus laten 
betekenen van voormelde dagvaarding haar duidelijk zijn wil ter kennis heeft gebracht dat 
de arbeidsrelatie en arbeidsovereenkomst was beëindigd, geeft het aan die dagvaarding 
een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve 
de bewijskracht van de dagvaarding van 29 augustus 2000 (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Zoals blijkt uit artikelen 32, 3°, 37, §1, eerste lid, en 81, §2, van de Arbeidsovereen-

komstenwet van 3 juli 1978, kan een partij bij een arbeidsovereenkomst deze beëindigen 
door aan de andere partij op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen dat zij de over-
eenkomst beschouwt als zijnde beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
één partij aan de andere ten onrechte ter kennis brengt dat laatstgenoemde de arbeidsover-
eenkomst heeft beëindigd door eenzijdig een belangrijke wijziging aan te brengen aan een 
essentiële voorwaarde ervan.

Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, ook van toepassing zijnde in 
arbeidszaken ingevolge de aanhef van artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet waar-
in is gesteld "behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan", kan 
elke partij bij een wederkerige overeenkomst echter ook de ontbinding in rechte vorderen 
van dergelijke overeenkomst ingeval de andere partij, naar het oordeel van de eerste par-
tij, haar verbintenissen niet nakomt. Het komt alsdan de rechter, waarvan één partij de tus-
senkomst vraagt, toe uitspraak te doen en desgevallend, voor zover de ingeroepen tekort-
koming ernstig genoeg is, de gevorderde ontbinding uit te spreken.

In eerstgemelde hypothese oordeelt een partij zelf dat de arbeidsovereenkomst is beëin-
digd en brengt zij haar oordeel ter kennis van de andere partij. In de tweede hypothese 
vraagt een partij aan de rechter uit te maken of een bepaalde tekortkoming van de andere 
partij voldoende ernstig is om, in bevestigend geval, de ontbinding te horen uitspreken. 
Als eiser beschouwt die partij vanzelfsprekend dat de ingeroepen tekortkoming voldoende 
ernstig is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen, zoniet zou zij de vordering niet 
instellen. Dit neemt evenwel niet weg dat de eisende partij precies door te dagvaarden in 
ontbinding zelf niet het standpunt uitdrukt dat de overeenkomst is beëindigd maar inte-
gendeel aan de rechter vraagt de ontbinding uit te spreken indien naar zijn oordeel een 
voldoende ernstige tekortkoming bestaat. Het dagvaarden in ontbinding van een overeen-
komst houdt aldus niet in dat door één partij op ondubbelzinnige wijze aan de andere par-
tij ter kennis wordt gebracht dat eerstgenoemde de overeenkomst beschouwt als zijnde be-
ëindigd.

Inzake stelt het bestreden arrest vast dat eiser met zijn dagvaarding van 29 augustus 
2000, omwille van de eenzijdige functiewijziging doorgevoerd door Lotus, de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst ten laste van laatstgenoemde vordert,  alsmede bijhorende 
schadevergoeding.

Door desalniettemin aan te nemen dat eiser door het aan Lotus laten betekenen van 
voormelde dagvaarding van 29 augustus 2000 haar duidelijk zijn wil ter kennis heeft ge-
bracht dat de arbeidsrelatie en arbeidsovereenkomst was beëindigd, schendt het bestreden 
arrest de artikelen 1184, inzonderheid tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
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32, aanhef, van de Arbeidsovereenkomstenwet en meer bepaald het in eerstgemelde bepa-
ling vervatte begrip "gerechtelijke ontbinding", alsmede de artikelen 32, inzonderheid 3°, 
37, inzonderheid §1, eerste lid, en 81, inzonderheid §2, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet.

Derde onderdeel
Zoals blijkt uit artikelen 32, 3°, 37, §1, eerste lid, en 81, §2, van de Arbeidsovereen-

komstenwet van 3 juli 1978, kan een partij bij een arbeidsovereenkomst deze beëindigen 
door aan de andere partij op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen dat zij de over-
eenkomst beschouwt als zijnde beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
één partij aan de andere ten onrechte ter kennis brengt dat laatstgenoemde de arbeidsover-
eenkomst heeft beëindigd door eenzijdig een belangrijke wijziging aan te brengen aan een 
essentiële voorwaarde ervan.

Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, ook van toepassing zijnde in 
arbeidszaken ingevolge de aanhef van artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet waar-
in is gesteld "behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan", kan 
elke partij bij een wederkerige overeenkomst echter ook de ontbinding in rechte vorderen 
van dergelijke overeenkomst ingeval de andere partij, naar het oordeel van de eerste par-
tij, haar verbintenissen niet nakomt. Het komt alsdan de rechter, waarvan één partij de tus-
senkomst vraagt, toe uitspraak te doen en desgevallend, voor zover de ingeroepen tekort-
koming ernstig genoeg is, de gevorderde ontbinding uit te spreken.

In eerstgemelde hypothese oordeelt een partij zelf dat de arbeidsovereenkomst is beëin-
digd en brengt zij haar oordeel ter kennis van de andere partij. In de tweede hypothese 
vraagt een partij aan de rechter uit te maken of een bepaalde tekortkoming van de andere 
partij voldoende ernstig is om, in bevestigend geval, de ontbinding te horen uitspreken. 
Als eiser beschouwt die partij vanzelfsprekend dat de ingeroepen tekortkoming voldoende 
ernstig is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen, zoniet zou zij de vordering niet 
instellen. Dit neemt evenwel niet weg dat de eisende partij precies door te dagvaarden in 
ontbinding zelf niet het standpunt uitdrukt dat de overeenkomst is beëindigd maar inte-
gendeel aan de rechter vraagt de ontbinding uit te spreken indien naar zijn oordeel een 
voldoende ernstige tekortkoming bestaat.

In deze heeft het bestreden arrest in eigen motieven, alsmede door herhaling van de fei-
telijke uiteenzetting van het vonnis a quo vastgesteld dat eiser enerzijds op 7 augustus 
2000 liet weten dat hij de West Job zou uitoefenen onder alle voorbehoud en in het bij-
zonder onder voorbehoud van de door de arbeidsrechtbank te vellen beslissing en hij als-
dan ook aankondigde te zullen dagvaarden bij zijn terugkeer uit vakantie en hij anderzijds, 
niettegenstaande hij eigenlijk de mening was toegedaan dat zijn werkgever eenzijdig es-
sentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig had gewijzigd, dat standpunt 
op 8 (men leze 7) augustus 2000 niet wilde of durfde in te nemen.

Deze vaststellingen houden niet in dat eiser zelf zou hebben beslist dat de arbeidsover-
eenkomst was beëindigd, noch dat hij dat ter kennis zou hebben gebracht van Lotus. Wel 
integendeel blijkt daaruit dat hij dat standpunt niet innam en de beoordeling overliet aan 
de rechtbank.

in de mate dat moet worden beschouwd dat het bestreden arrest de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 omwille van de hiervoor vastgestelde houding van eiser 
weerhoudt als zijnde het op ondubbelzinnige wijze ter kennis van Lotus brengen van zijn 
wil van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsovereenkomst, schendt het de artikelen 
32, inzonderheid 3°, 37, inzonderheid §1, eerste lid, en 81, inzonderheid §2, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet, alsmede de artikelen 1184, inzonderheid het tweede en derde 
lid,  van het Burgerlijk Wetboek en 32,  aanhef,  van de Arbeidsovereenkomstenwet  en 
meer bepaald het in gemeld artikel 1184 vervatte begrip "gerechtelijke ontbinding".
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Vierde onderdeel
Uit de door eiser aan Lotus gestuurde geschriften van 24 juli, 28 juli en 3 augustus 

2000 kan worden afgeleid dat hij de Regio West Job niet aanvaardbaar achtte omdat het 
een degradatie was.

Daarnaast stelde eiser in zijn schrijven van 24 juli 2000 te zijn teleurgesteld en beledigd 
door de praktijken van Lotus, die niet in overeenstemming zijn met het plaatselijke ar-
beidsrecht, alsmede dat hij in al zijn verdere stappen dienovereenkomstig zou handelen.

Zijn schrijven van 28 juli 2000 aan Lotus besloot hij door te stellen dat, indien geen 
minnelijke regeling kon worden gevonden, partijen zouden afhankelijk zijn van het oor-
deel van een neutrale derde partij.

Op 3 augustus 2000 meldde hij aan Lotus uiteindelijk dat, bij gebreke aan een aan-
vaardbaar voorstel tegen het einde van de maand augustus, hij zonder verdere verwittiging 
aan de arbeidsrechtbank zou vragen zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en hij in alle 
geval beschikbaar zou zijn voor de vennootschap en de gegeven instructies zou opvolgen.

In geen van voormelde stukken stelt eiser aldus dat hij beschouwt dat de arbeidsover-
eenkomst is beëindigd ingevolge impliciet ontslag vanwege Lotus.

Hij geeft alleen aan de door Lotus eerst voorgenomen en later doorgevoerde functiewij-
ziging niet te kunnen aanvaarden en aan een neutrale derde, zijnde de rechtbank te zullen 
vragen te oordelen over de (on)rechtmatigheid daarvan in het kader van een vordering tot 
ontbinding. Hij stelt verder in alle geval beschikbaar te zijn voor Lotus en de door haar te 
geven instructies te zullen opvolgen.

In de mate dat moet worden beschouwd dat het bestreden arrest de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 weerhoudt als zijnde het door eiser op ondubbelzinnige 
wijze ter kennis van Lotus brengen van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsover-
eenkomst omdat eiser in voormelde geschriftenvan 24 juli, 28 juli en 3 augustus 2000 aan 
Lotus reeds herhaaldelijk en op duidelijke wijze heeft meegedeeld dat hij de eenzijdige 
functiewijziging beschouwt als een impliciet ontslag, geeft het bestreden arrest aan die ge-
schriften een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het 
hun bewijskracht (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Vijfde onderdeel
Het bewijs van het door eiser herhaaldelijk en duidelijk meedelen aan Lotus dat hij de 

eenzijdige functiewijziging als een impliciet ontslag beschouwt in haren hoofde kan wor-
den geleverd door vermoedens, zoals bedoeld in de artikelen 1349 en 1353 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Opdat de rechter daarbij het begrip "vermoeden" in de zin van die wetsbepalingen niet 
zou schenden moet hij uit de door hem als zijnde bewezen vastgestelde feiten het bestaan 
kunnen afleiden van een niet bewezen feit. In het bijzonder mag hij uit de door hem vast-
gestelde feiten geen gevolg trekken die daarmee geen verband houdt.

Indien het bestreden arrest het door eiser aan Lotus herhaaldelijk en duidelijk meedelen 
dat hij de eenzijdige functiewijziging beschouwt als een impliciet ontslag in haren hoofde 
niet afleidt uit de geschriften van 24 juli, 28 juli en 3 augustus 2000, dan kan het onmoge-
lijk tot dergelijk besluit komen op grond van enig ander in het middel, dan wel anderszins 
in het bestreden arrest vastgesteld feitelijk gegeven.

Door desalniettemin toch tot voormeld besluit te komen dat eiser aan Lotus herhaalde-
lijk en duidelijk meedeelde dat hij de eenzijdige functiewijziging beschouwt als een impli-
ciet ontslag in haren hoofde, besluit dat niet als gevolg kan worden getrokken uit enig 
door het bestreden arrest vastgesteld feitelijk gegeven, en daarom de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 te weerhouden als zijnde het door eiser op ondubbelzinnige 
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wijze ter kennis van Lotus brengen van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsover-
eenkomst, schendt het bestreden arrest de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek en miskent het meer bepaald het daarin vervatte begrip "vermoeden".

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel niet-ontvankelijk is omdat de artike-

len 39, §1, en 82, §§2 tot 5, van de Arbeidsovereenkomstenwet niet als geschon-
den worden aangewezen.

2. Het middel betreft de wijze van beëindiging van de tussen de partijen geslo-
ten  bediendenovereenkomst.  De  aangewezen  wetsbepalingen  volstaan  om tot 
cassatie te leiden.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verwor-
pen.

Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 32, aanhef en 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet ne-

men de verbintenissen voortspruitende uit de door de Arbeidsovereenkomsten-
wet geregelde overeenkomsten een einde, behoudens de algemene wijzen waar-
op de verbintenissen teniet gaan, door de wil van de partijen, wanneer de over-
eenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten of ingeval een dringende reden tot 
beëindiging voorhanden is.

De vaststelling door een partij  dat  de andere partij  de arbeidsovereenkomst 
verbroken heeft door essentiële bestanddelen van de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen, betreft een toepassing van voormeld artikel 32, aanhef en 3°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet.

5. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek regelt een van de algemene wijzen 
waarop de verbintenissen teniet gaan en houdt in dat een partij in een wederkeri-
ge overeenkomst de rechter kan verzoeken de overeenkomst te ontbinden we-
gens wanprestatie van de andere partij.

6. Het arrest oordeelt dat:
- de eiser op 8 augustus 2000 nog steeds meende dat zijn werkgever eenzijdig 

essentiële  bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig heeft  gewijzigd, 
maar dit standpunt niet officieel wilde of durfde in te nemen;

- de eiser met de dagvaarding van 29 augustus 2000, waarin hij de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst vordert wegens impliciet ontslag, wel duidelijk zijn 
standpunt heeft uitgedrukt;

- deze dagvaarding een kennisgeving is van de werknemer dat hij de arbeids-
overeenkomst als beëindigd beschouwt omdat de werkgever eenzijdig een be-
langrijke wijziging heeft aangebracht in essentiële bestanddelen van zijn over-
eenkomst;

- de eiser ten onrechte impliciet ontslag verwijt aan de verweerster zodat hij-
zelf met deze dagvaarding de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigde.

7. Door aan de dagvaarding van de eiser tot ontbinding van de arbeidsovereen-
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komst ten laste van de verweerster op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek het gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de ar-
beidsovereenkomst miskent het arrest het wettelijk begrip "gerechtelijke ontbin-
ding" en schendt het voormeld artikel 1184 en artikel 32, aanhef en 3°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet. 

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de beëindi-

ging van de arbeidsovereenkomst en de afgifte van het formulier C4, over de ge-
vorderde opzeggingsvergoeding, vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht 
en over de kosten. 

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-

zitter – Andersluidende conclusie2 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Geinger. 

Nr. 424

2° KAMER - 19 september 2006

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN 
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - GEBRUIK IN DE BESLISSING VAN DE 
LATIJNSE UITDRUKKING "QUOD NON" - GEVOLG

De  Latijnse  woorden  "quod"  en  "non",  zijn  opgenomen  in  de  algemeen  gebruikte  
woordenboeken van de Nederlandse Taal en het gebruik ervan door de rechter in één  
van  zijn  overwegingen  schendt  de  Taalwet  Gerechtszaken  niet,  in  zoverre  de  
bekritiseerde overweging verstaanbaar en zinnig is met of zonder de toevoeging van de  
uitdrukking  "quod  non"  en  het  voor  de  lezer  ook  onmiddellijk  duidelijk  is  dat  deze  
toevoeging,  wat  ze  ook  moge  betekenen,  geen  afbreuk  kan  doen  aan  de  in  het  
Nederlands gestelde voorafgaande overweging. (Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

2 In het tweede onderdeel van het enig middel gaat eiser ervan uit dat indien het Arbeidshof het door 
eiser laten uitbrengen van de dagvaarding in ontbinding dd.29 augustus 2000 weerhoudt als zijnde 
het door hem ter kennis brengen van zijn duidelijke wil dat de Arbeidsovereenkomst is beëindigd, het 
artikel 1184 lid 2 en lid 3 BW zou schenden. In het derde onderdeel voert eiser eveneens schending 
aan van art.1184 BW en stelt dat de door het Arbeidshof gedane vaststellingen niet inhouden dat eiser 
zelf zou hebben beslist dat de arbeidsovereenkomst was beëindigd, noch dat hij dat ter kennis zou 
gebracht hebben van verweerder. 
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(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0298.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 17 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de beide eisers
3. Het bestreden arrest overweegt: "De mogelijkheid van aanwezigheid in de 

zittingszaal van een mter. C. op 16 maart 2004 houdt nog niet in dat deze advo-
caat op deze datum officieel zou verschenen zijn voor enige partij, wat alsdan 
had kunnen geakteerd worden in het zittingsblad van die datum, quod non". 

4. Het middel van de beide eisers stelt dat de woorden "quod non" niet tot de 
Nederlandse woordenschat behoren en hun gebruik de artikelen 24 en 24bis Wet 
Talen Gerechtszaken schendt, zodat het bestreden arrest nietig is.

5. De Latijnse woorden "quod" en "non" zijn opgenomen in de algemeen ge-
bruikte woordenboeken van de Nederlandse Taal. Het gebruik ervan schendt de 
Wet Talen Gerechtszaken niet.  Dit  neemt niet  weg dat  de uitdrukking "quod 
non" niet  door iedereen zal  worden verstaan.  De bekritiseerde overweging is 
evenwel verstaanbaar en zinnig met of zonder de toevoeging "quod non". Het is 
voor de lezer ook onmiddellijk duidelijk dat deze toevoeging, wat ze ook moge 
betekenen, geen afbreuk kan doen aan de in het Nederlands gestelde voorafgaan-
de overweging. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr.A. Hallemans, Brussel. 
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Nr. 425

2° KAMER - 19 september 2006

1º SAMENHANG - STRAFZAKEN - VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN - BESLISSING OM DE 
VERSCHILLENDE ZAKEN SAMEN TE BEHANDELEN - AFZONDERLIJKE VEROORDELENDE BESLISSINGEN - 
WETTIGHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

5º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BESTANDDELEN - KENNIS VAN DE 
DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - DRAAGWIJDTE

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE 
HERKOMST VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, 
RECHTSVORDERING OF OPROEPING - GEVOLG

1º  De  loutere  omstandigheid  dat,  nadat  zaken  samen  werden  behandeld,  daarin  
afzonderlijke  vonnissen  of  arresten  worden  gewezen,  tast  de  wettigheid  van  deze  
vonnissen of arresten niet aan. (Artt. 226 en 227, Sv.)

2º, 3° en 4° Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het  
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vonnisgerecht geen kopie heeft  gekregen van enkele stukken van het strafdossier,  is  
geen miskenning  van het  recht  van verdediging  of  van het  algemeen rechtsbeginsel  
inzake de wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of  
van  artikel  297  Wetboek  van  Strafvordering,  wanneer  die  beklaagde,  zoals  de  
appelrechters  vaststellen,  van  die  enkele  stukken  inzage  heeft  gekregen  en  deze 
alleszins tijdig heeft kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan  
tegenspreken of zich erop kan beroepen. 

5º Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid,  
2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is tenminste vereist, maar volstaat het dat de dader van de 
verrichtingen de delictuele oorsprong of de illegale herkomst van de zaken bedoeld in  
artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, zonder dat hij steeds de precieze  
oorsprong of  herkomst  daarvan moest  kennen,  op voorwaarde dat  hij  in  de feitelijke 
omstandigheden waarin hij de verrichtingen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen 
andere dan een delictuele oorsprong of illegale herkomst hadden1. 

6º, 7°, 8° en 9°  Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van 
artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader 
de precieze oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek  
kende of moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de  
bewijslast in strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit  
dat  het  openbaar  ministerie  die  precieze  oorsprong  evenmin  kende  en  dus  in  zijn  
dagvaarding, rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de  
beweerdelijk witgewassen gelden gerelateerd waren2.

(T.)

ARREST

(A.R. P.06.0608.N)

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

werpen, van 16 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 226 en 227, inzonderheid 

3°, Wetboek van Strafvordering op grond dat de appelrechters na eerst de zaak 
tegen de eiser en de zaak tegen een andere beklaagde samen te hebben behan-
deld, in deze zaken afzonderlijk arresten hebben gewezen.

2. De loutere omstandigheid dat nadat zaken samen werden behandeld, daarin 
afzonderlijke vonnissen of arresten worden gewezen, tast de wettigheid van deze 
vonnissen of arresten niet aan.

1 Zie Cass., 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, nr 340; 21 juni 2000, AR P.99.1285.F, P.00.0351.F en 
P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, nr 493; 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263. 
2 Zie Cass., 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263. 
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Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, derde lid, en 297 Wet-

boek van Strafvordering en de artikelen 6.1 en 6.3.b EVRM en miskenning van 
de algemene rechtsbeginselen inzake het recht van verdediging en inzake de wa-
pengelijkheid  op grond dat  de appelrechters  ten  onrechte  oordelen dat  eisers 
recht van verdediging niet was miskend ondanks de vatstelling dat hem kopie 
was geweigerd van een aantal stukken van het strafdossier.

4. Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het 
vonnisgerecht geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, 
is geen miskenning van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake de wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 
6.3.b EVRM of van artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer hij die be-
klaagde zoals de appelrechters vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft 
gekregen en deze alleszins tijdig heeft kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve 
voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich erop kan beroepen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, 

Strafwetboek en de artikelen 6.2 en 6.3.a EVRM en miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen inzake het recht van verdediging, inzake de bewijslast in straf-
zaken en inzake het vermoeden van onschuld, op grond dat de appelrechters ten 
onrechte oordelen dat eisers recht van verdediging niet was miskend ondanks de 
vaststelling dat in de omschrijving van de tenlasteleggingen in de dagvaarding 
niet was aangegeven aan welke misdrijven de beweerdelijk witgewassen gelden 
gerelateerd waren.

6. Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 
505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek is ten minste vereist, maar volstaat het 
dat de dader van de verrichtingen de delictuele oorsprong of illegale herkomst 
van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, 
zonder dat hij steeds de precieze oorsprong of herkomst daarvan moest kennen, 
op voorwaarde dat hij in de feitelijke omstandigheden waarin hij de verrichtin-
gen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen andere dan een delictuele oor-
sprong of illegale herkomst hadden. 

7. Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van 
artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk is vereist dat 
de dader de precieze oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 
3°, Strafwetboek kende of moest kennen, kan geen miskenning van het recht van 
verdediging worden afgeleid uit het feit dat het openbaar ministerie die precieze 
oorsprong evenmin kende en ze dus niet  kon vermelden in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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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,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. De Baets, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 426

2° KAMER - 20 september 2006

1º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - VOERTUIG 
INGESCHREVEN IN LUXEMBURG - HOOFDGEBRUIKER GEDOMICILIEERD IN BELGIË - VOERTUIG IS 
EIGENDOM VAN EEN LEASEMAATSCHAPPIJ GEVESTIGD IN LUXEMBURG - GEBRUIKER VEROORDEELD 
WEGENS NIET-INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG – NALEVING VAN DE ARTT. 49 TOT 55 E.G.-
VERDRAG.

2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - WEGVERKEER - 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - VOERTUIG INGESCHREVEN IN LUXEMBURG - HOOFDGEBRUIKER 
GEDOMICILIEERD IN BELGIË - VOERTUIG IS EIGENDOM VAN EEN LEASEMAATSCHAPPIJ GEVESTIGD IN 
LUXEMBURG - GEBRUIKER VEROORDEELD WEGENS NIET-INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG - 
NALEVING VAN DE ARTT. 49 TOT 55, E.G.-VERDRAG

1º  en  2°   De artikelen  49  tot  en  met  55,  E.G.-Verdrag verzetten  zich  niet  tegen  een 
nationale  regelgeving  van  een  eerste  lidstaat,  die  een  in  die  Staat  woonachtige  en 
werkzame persoon verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken 
dat  hij  heeft  gehuurd  van  een  in  een andere  lidstaat  gevestigde leasemaatschappij,  
wanneer dat voertuig niet in eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk  
bestemd  is  om  aldaar  permanent  te  worden  gebruikt  dan  wel  in  feite  aldus  wordt 
gebruikt1. (Art. 29, Wegverkeerswet; Art. 2, §1, K.B. 20 juli 2001)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 9 januari 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger beroep is gewezen.
In de memorie die tot staving van zijn cassatieberoep is ingediend, heeft de ei-

1 Zie Cass., 6 okt. 2004, AR P.04.0176.F, nr 457; Europees Hof, 30 mei 2006, Leroy, prejudiciële 
beslissing C-435/04, EG-Publicatieblad, 29 juli 2006, C 178/12.
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ser een middel aangevoerd en verzocht dat aan het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen een prejudiciële vraag zou gesteld worden over de over-
eenstemming van de wettelijke bepalingen op grond waarvan hij werd vervolgd, 
met de artikelen 49 tot 55 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap. 

Bij arrest van 6 oktober 2004 heeft het Hof verklaard dat het eerste en tweede 
onderdeel van het middel feitelijke grondslag misten, aangezien de appelrechters 
de conclusie die in die onderdelen is overgenomen hebben beantwoord. 

In hetzelfde arrest heeft het Hof aan het Hof van Justitie de volgende vraag ge-
steld: “verzetten de artikelen 49 tot 55 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot op-
richting van de Europese Gemeenschap zich tegen een nationale regelgeving van 
een eerste Lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon ver-
biedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft 
gehuurd van een in een andere Lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer 
dat voertuig niet in de eerstgenoemde Staat was geregistreerd, ook al is dit in de 
andere Lidstaat gebeurd ?”. 

Het Hof van Justitie heeft die vraag bij beschikking C-435/04 van 30 mei 2006 
beantwoord. 

De eiser heeft op 12 juli 2006 op de griffie van het Hof een pleinota neerge-
legd. 

Op de terechtzitting van 20 september 2006 heeft raadsheer Paul Mathieu ver-
slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.  

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Derde onderdeel 
De voormelde beschikking van het Hof van Justitie zegt voor recht dat “de ar-

tikelen 49 EG tot en met 55 EG zich niet verzetten tegen een nationale regelge-
ving van een eerste Lidstaat, zoals die aan de orde in de hoofdzaak, op grond 
waarvan het een in die Staat wooanchtige en werkzame persoon verboden is, op 
het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd van 
een in een andere Lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig 
niet in eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om 
aldaar permanent te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt”. 

Het onderdeel dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht. 
Aangezien het antwoord op de vraag die in het dispositief van de door de eiser 

ingediende pleitnota is geformuleerd niet noodzakelijk is voor de oplossing die 
aan de zaak die hij bij het Hof aanhangig is dient te worden gegeven, dient dit de 
vraag niet aan het Hof van Justitie voor te leggen. 

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

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. De Gryse en R. Palm, Eupen. 

Nr. 427

2° KAMER - 20 september 2006

1º GEESTRIJKE DRANKEN - EXPLOITATIE VAN EEN SLIJTERIJ VAN GEESTRIJKE DRANKEN - 
VERPLICHTING OM DE VERGUNNING TE VERKRIJGEN EN HET VERGUNNINGSRECHT TE BETALEN - 
ONDERSCHEIDEN GEDRAGINGEN - AANHOUDEN VAN  DE TELASTLEGGING ONTBREKEN VAN EEN 
VERGUNNING EN AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT 
- GEVOLGEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN - EXPLOITATIE 
VAN EEN SLIJTERIJ VAN GEESTRIJKE DRANKEN - VERPLICHTING OM DE VERGUNNING TE VERKRIJGEN 
EN HET VERGUNNINGSRECHT TE BETALEN - ONDERSCHEIDEN GEDRAGINGEN - AANHOUDEN VAN DE 
TELASTLEGGING ONTBREKEN VAN EEN VERGUNNING EN AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET 
BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

3º GEESTRIJKE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE 
TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN - 
VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN 
HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

1º en 2° De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de  
daartoe vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden  gedragingen;  het  aanhouden  van  de  eerste  telastlegging  belet  de  
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft.  

3º en 4°  Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 
1983  betreffende  het  verstrekken  van  sterke  dranken  en  betreffende  het 
vergunningsrecht, inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, 
schaft zij daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij  
bijgevolg alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden1; de afschaffing van 
de  telastlegging  niet  betalen  van  het  vergunningsrecht  verbiedt  elke  veroordeling  uit  
hoofde  daarvan  voor  feiten  die  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe  wet  zijn  
gepleegd2.

(BELGISCHE STAAT (Financiën) T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0573.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 maart 2006 gewezen door 

1 Gedr.  St.,  Kamer,  zitting 2003-2004,  Verslag  namens  de  Commissie  voor  de  financiën  en  de 
begroting, nr 51.0540/004, p. 3 en 4.
2 Zie Cass., 19 okt. 2005, AR P.05.0069.F, nr.516. 
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het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens, te Luik, op 17 april 1998, ener-

zijds, de exploitatie van een slijterij van gegiste dranken zonder het indienen van 
de daartoe vereiste aangifte en zonder de openingsheffing te betalen (telastleg-
ging I), en anderzijds, de exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zon-
der het indienen van de daartoe vereiste aangifte en zonder het vergunningsrecht 
te betalen (telastlegging II).

Het beroepen vonnis heeft met name de verweerder, wegens telastlegging I, de 
geldboete opgelegd die bij artikel 35 van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 
tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dran-
ken, is bepaald. Wat telastlegging II betreft, heeft de eerste rechter de verweerder 
tot betaling veroordeeld, met aftrek van de reeds gestorte som, van het vergun-
ningsrecht, vermeerderd met de interesten, alsook tot een geldboete van twee-
maal de in het spel zijnde belasting, of een aanvullende gevangenisstraf van acht 
dagen, met toepassing van artikel 25, §§1 en 2, van de Wet van 28 december 
1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Het bestreden arrest bevestigt dit vonnis, met de wijziging dat de geldboete 
wegens telastlegging II wordt geschrapt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser oefent alleen kritiek uit op het arrest in zoverre het de geldboete op-

heft van tweemaal het in het spel zijnde vergunningsrecht, opgelegd wegens te-
lastlegging II.

De bekritiseerde wijziging steunt op de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van 
de voormelde wet van 28 december 1983.

Deze wet die op 14 juni 2004 in werking is getreden, heeft met name de artike-
len 1, 7° en 8°, 3, §1, derde lid, 11, §1, 1°, 14, 15, 17 tot 20, 25, §1, en 27, §3,  
van de voormelde wet van 28 december 1983 opgeheven. Artikel 25, §2, werd 
daarentegen door een andere bepaling vervangen.

De wetgever heeft aldus de telastlegging niet-betaling van het vergunnings-
recht afgeschaft.

Doch de eiser vermeldt dat de nieuwe wet de verplichting tot het verkrijgen 
van de vergunning die geldt voor iedere houder van een slijterij van geestrijke 
dranken, niet heeft opgeheven. Hij voegt eraan toe dat krachtens de oude wet het 
niet-betalen van de jaarlijkse heffing de nietigheid van de exploitatievergunning 
met zich meebracht. Hij leidt hieruit af dat aangezien het ontbreken van een ver-
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gunning nog steeds strafbaar is, het verzuim om de heffing te betalen, gepleegd 
onder de oude wet, nog steeds met de daarin bepaalde straffen kan bestraft wor-
den, niettegenstaande de gedeeltelijke afschaffing ervan. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van 
de daartoe vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen 
zijn twee onderscheiden gedragingen. Het aanhouden van de eerste telastlegging 
belet de retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging 
wordt afgeschaft.

Ofschoon de nieuwe wet het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij daarente-
gen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet-betalen ervan beteugelden. Vermits dit feit, dat als 
wanbedrijf is omschreven door de wet die van kracht was op het ogenblik waar-
op het werd gepleegd, geen misdrijf meer was op de dag waarop de verweerder 
werd gevonnist, vermocht het hof van beroep niet zonder artikel 2, tweede lid, 
van het Strafwetboek te schenden, de geldboete op te leggen die door de afge-
schafte wettelijke bepaling was gesteld.

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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de verweer-

der tot betaling van de openingsheffing en het vergunningsrecht veroordeelt :
Het arrest kent de eiser de door hem gevorderde bedragen toe.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.
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2° KAMER - 20 september 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - BETWISTING OVER DE NIETIGHEID VAN 
VERSCHILLENDE VOORBEREIDENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - NIETIGVERKLARING VAN ÉÉN VAN DE 
HANDELINGEN - BESLISSING TOT ONDERZOEK EN TOT AANHOUDEN VAN DE BESLISSING VOOR HET 
OVERIGE - WETTIGHEID
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2º ONDERZOEKSRECHTER - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
NIETIGHEID - OMVANG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE DE 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - NIETIGHEID - OMVANG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOETSING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM OF NIETIGHEID DIE EEN ONDERZOEKSHANDELING OF 
DE BEWIJSVERKRIJGING AANTASTEN - VASTSTELLING - ONREGELMATIGE HANDELING - BEGRIP

1º Naar luid van artikel 235bis, §6, Sv., wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een 
onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid  vaststelt,  als  bedoeld  in  artikel  131,  §1,  van 
voormeld  wetboek,  spreekt  zij,  als  daartoe  grond  bestaat,  de  nietigheid  uit  van  de  
handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende  
rechtspleging;  die  bepaling  verbiedt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  niet  om, 
wanneer  een  betwisting  hangende  is  over  verschillende  voorbereidende  
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van die 
handelingen,  om  voor  het  overige  een  informatieonderzoek  te  beginnen  of  te  doen 
uitvoeren en te beslissen dat zij  vervolgens passend zal  beslissen.  (Artt.  131, §1,  en 
235bis, §6, Sv.)

2º  en 3° Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de 
schuld van een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel  niet  worden  afgeleid  dat  alle  door  die  magistraat  verrichte  handelingen  
noodzakelijk nietig zijn1.

4º Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van een 
onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, als daartoe grond 
bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het  
geheel van de erop volgende rechtspleging; behoudens het geval van de miskenning van 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk  
uit  het  dossier  verwijderd  worden  wanneer  de  onregelmatigheid  aan  het  bewijs  zijn  
geloofwaardigheid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang brengt. (Artt. 131, 135 en 235bis, Sv.)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0681.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 19 oktober 2005 en 19 april 

2006 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van in-
beschuldigingstelling, ten gevolge van het arrest van het Hof van 7 april 2004. 

De eiser voert een middel aan tegen ieder van de bestreden arresten, in een me-
morie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN

1 Zie Cass., 7 april 2004, AR P.03.1670.F, nr 189. 
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Bij beschikking van de raadkamer van 8 mei 2003 was de eiser naar de correc-
tionele rechtbank verwezen wegens valsheid in geschriften en het gebruik van 
valse stukken (telastlegging A), valsheid in geschriften en het gebruik van valse 
stukken inzake  BTW (telastlegging B),  oplichting (telastlegging C),  misbruik 
van vertrouwen (telastlegging D), witwassen (telastlegging E), overtreding van 
het BTW-Wetboek (telastlegging F) en vereniging van boosdoeners (telastleg-
ging G).

Bij arrest van 18 november 2003 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
de beroepen beschikking bevestigd.

Bij arrest van 7 april 2004 heeft het Hof dit arrest verbroken in zoverre het uit-
spraak doet ten aanzien van de eiser en een andere inverdenkinggestelde. De ver-
nietiging werd uitgesproken op grond dat de appelrechters hun beslissing om de 
onderzoeksdaden die door de onderzoeksmagistraat na 14 maart 1997 zijn ge-
steld alsook diens verslag voor de raadkamer als regelmatig te beschouwen, niet 
naar recht hadden verantwoord.

Het Hof heeft de aldus beperkte zaak verwezen naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Bij arrest van 19 oktober 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de 
beroepen beschikking nietig verklaard in zoverre zij de eiser naar de correctione-
le rechtbank verwees. Nadat zij de zaak aan zich heeft getrokken, heeft zij de de-
ken van de onderzoeksrechters ermee belast om een andere onderzoeksrechter 
aan te duiden die voor haar verslag moet uitbrengen en heeft zij haar beslissing 
voor het overige aangehouden.

Bij arrest van 25 januari 2006 heeft het Hof akte verleend van de afstand van 
het cassatieberoep dat eiser tegen dit tweede arrest had ingesteld, in zoverre het 
is gericht tegen de beslissing met betrekking tot de aanduiding van een andere 
onderzoeksrechter. Het verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Bij arrest van 19 april 2006 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling vastge-
steld  dat  het  onderzoek  regelmatig  en  volledig  was.  Zij  heeft  vervolgens  de 
rechtspleging geregeld. Daartoe heeft zij de telastleggingen A.1 tot 11 en B.1 tot 
11 aangevuld,  de  telastlegging G verbeterd en de  eiser  naar  de  correctionele 
rechtbank verwezen wegens het geheel van de tegen hem in aanmerking geno-
men telastleggingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest, op 19 oktober 2005 

gewezen, dat de deken van de onderzoeksrechters ermee belast een andere on-
derzoeksmagistraat aan te stellen om voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
verslag uit te brengen :

Over het middel:
Het bestreden arrest stelt de nietigheid vast van het verslag van de onderzoeks-

magistraat voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging en 
verklaart dat dit verslag door een andere onderzoeksmagistraat voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling zal worden overgedaan.

De eiser verwijt het arrest dat het niet tevens alle andere onderzoekshandelin-



Nr. 428 - 20.9.06 HOF VAN CASSATIE 1785 

gen nietig verklaart die door de onderzoeksrechter na 14 maart 1997 zijn ver-
richt, meer bepaald nadat hij voor een parlementaire commissie uitspraken had 
gedaan die een gewettigde twijfel kunnen doen ontstaan over zijn vermogen om 
op onpartijdige wijze het onderzoek te voeren.

Naar luid van art. 235bis, §6, van het Wetboek van Strafvordering, spreekt de 
kamer van inbeschuldigingstelling wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid, als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek, vaststelt, als 
daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast 
en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging.

Die bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, wanneer 
een betwisting hangende is over de nietigheid van verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van 
die handelingen, om voor het overige een onderzoek te beginnen of te doen uit-
voeren en te beslissen dat zij vervolgens passend zal oordelen.

Door aldus te handelen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geen akte 
geldig verklaard, die zij bij wet meteen onregelmatig had moeten verklaren.

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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest, gewezen op 19 april 

2006, dat
1. verklaart dat het onderzoek volledig is en vaststelt dat tegen de eiser vol-

doende bezwaren bestaan die, na aanneming van de verzachtende omstandighe-
den, zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank rechtvaardigen:

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede 
lid van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
2. de verwijzing naar een kamer met drie rechters beveelt:
Met die beslissing gaan de appelrechters in op het verzoek van de eiser.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
3. zegt dat het onderzoek regelmatig is :
Over het middel :
Rekening houdende met de bewoordingen waarin de vernietiging van 7 april 

2004 is gesteld en met de verwijzing die de zaak vervolgens bij hen aanhangig 
maakte, dienden de appelrechters alleen nog maar uitspraak te doen over de re-
gelmatigheid van de onderzoekshandelingen die door de onderzoeksmagistraat 
na 14 maart 1997 zijn gesteld.

Nadat het hof van beroep de beschikking tot verwijzing nietig heeft verklaard, 
de zaak aan zich heeft getrokken en het verslag van de onderzoeksrechter voor 
de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging van nietigheid 
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heeft gezuiverd, heeft het beslist dat er geen grond was om de overige onder-
zoekshandelingen nietig te verklaren die na 14 maart 1997 door de magistraat 
wiens onpartijdigheid het voorwerp van een gewettigde verdenking heeft uitge-
maakt.

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de 
schuld van een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige 
wijze de verantwoordelijkheid voor het onderzoek à charge en à décharge te dra-
gen. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat ver-
richte handelingen noodzakelijk nietig zijn.

Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid 
van een onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, 
als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aange-
tast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging. 

Behoudens het  geval  van de miskenning van een op straffe  van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk uit het dossier ver-
wijderd worden wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn geloofwaardig-
heid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk proces 
in het gedrang brengt.

De eiser heeft in zijn appelconclusie niet aangevoerd en het middel werpt niet 
op dat de onderzoekshandelingen, waarvan hij niet wil dat zij in het dossier be-
houden blijven en over de onregelmatigheid waarvan de appelrechters zich dien-
den uit te spreken, de grondslag zouden uitmaken van de beslissing over de tegen 
hem in aanmerking genomen telastleggingen.

Uit het arrest blijkt dat, voor de appelrechters, de voorlopige handhaving van 
die akten in het dossier van de rechtspleging, op zichzelf, niet van aard is om een 
eerlijk onderzoek van het geheel van de zaak door het vonnisgerecht onmogelijk 
te maken.

Tot staving van die beoordeling vermeldt het arrest dat de bevinding volgens 
welke het dossier geen stukken bevat die, na 14 maart 1997, de partijdigheid van 
de onderzoeksrechter in het gedrang zouden kunnen brengen "door [de eiser] zelf 
wordt gedeeld die [...] in een conclusie opwerpt (blz. 7) dat de handelingen die 
door de betrokken magistraat zijn gesteld bij [de eiser] geen indruk van duidelij-
ke en klaarblijkelijke partijdigheid hebben gewekt, vóór diens verslag voor de 
raadkamer, waarbij [de eiser] zich ertoe beperkt om de systematische weigerin-
gen van die onderzoeksmagistraat te betreuren naar aanleiding van vorderingen 
tot opheffing van het beslag of van vorderingen tot het stellen van bijkomende 
onderzoekshandelingen, ofschoon al die beslissingen in hoger beroep door het 
hof waren bevestigd".

De appelrechters verantwoorden door die overwegingen hun beslissing naar 
recht.

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.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe –  Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 429

1° KAMER - 21 september 2006

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING - 
VASTSTELLING

Om billijk te zijn dient de schadeloosstelling, die aan de onteigende verschuldigd is wegens 
ontzetting uit zijn onroerend goed, gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen dan het  
bedrag dat  moet  worden betaald  om zich  een onroerend  goed aan te  schaffen  van  
dezelfde waarde. (Art. 16, Gw. 1994)

(WAALS GEWEST  T. S.G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0448.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 1999 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. CASSATIEMIDDELEN

2 Het openbaar ministerie heeft in zijn conclusie voor het Hof van Cassatie vóór dit zijn arrest van 7 
april  2004  wees,  het  advies  gegeven  dat  uit  de  verklaringen  van  de  onderzoeksrechter  voor  de 
parlementaire onderzoekscommissie niet kon worden afgeleid dat die magistraat een zodanig gebrek 
aan  onpartijdigheid  had  vertoond  dat  de  regelmatigheid  van  de  later  in  deze  zaak  gestelde 
onderzoekshandelingen in het gedrang kwam. Bij arrest van 7 april 2004 heeft het Hof daar anders 
over beslist, met de overweging dat de kamer van inbeschuldigingstelling  zonder miskenning van het 
algemeen  rechtsbeginsel  inzake  de  onpartijdigheid  van  de  rechter,  had  kunnen  oordelen  dat  de 
verklaringen  van  de  onderzoeksmagistraat  “zijn  geschiktheid  om  een  onpartijdig  onderzoek  te 
voeren, wettig niet in het gedrang brengen”, en heeft het bestreden arrest in zoverre met  verwijzing 
vernietigd. Het openbaar ministerie heeft nu, gelet op het arrest van 7 april 2004, beslist dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling als  rechter  op  verwijzing,  niet  zonder  miskenning  van het  algemeen 
rechtsbeginsel,  inzake  de  onpartijdigheid  van  de  rechter,  kon  beslissen  om  de  eventuele 
regelmatigheid van de door de onderzoeksrechter gestelde handelingen, na diens verklaringen voor 
de  onderzoekscommissie,  opnieuw  te  onderzoeken,  noch  beslissen  dat  de  voormelde  stukken 
regelmatig zijn. Het heeft geconcludeerd tot vernietiging met verwijzing. 
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Eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na erop te hebben gewezen dat "de omstandigheid dat de (verweerders) zelf (de) ontei-

gende weg exclusief hebben bestemd voor de doorgang van de aan de doodlopende weg 
palende eigenaars, die de gebouwde percelen hebben gekocht welke (de verweerders) blij-
kens de koopakten, de vergunning van Bruggen en Wegen van 13 augustus 1962 en de 
overeenkomst van 25 april 1964 vóór de onteigening te koop hebben gesteld (...) niet kan 
worden betwist" en na te hebben aangenomen "dat rekening moet worden gehouden met 
de definitieve beperking van de bestemming van de grondinneming die aldus doelbewust 
door de (verweerders) in het leven is geroepen", bevestigt het arrest het bestreden vonnis 
grotendeels, zegt het voor recht dat de aan de verweerders verschuldigde onteigeningsver-
goeding 658.013 BEF bedraagt, waarvan 314.469 BEF voor de privéweg en veroordeelt 
het eiseres in de kosten en uitgaven van hoger beroep op grond dat: 

"de schadeloosstelling wegens onteigening billijk moet zijn, wat impliceert dat zij moet 
overeenkomen met het bedrag dat moet worden betaald om een onroerend goed aan te 
schaffen met dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet (...); dat 
krachtens het herstelbeginsel bij de raming van het bedrag van de uitkering tot vergoeding 
van de ten gevolge van de onteigening geleden schade (...) rekening moet worden gehou-
den zowel met de waarde van de ingenomen grond, die is vastgesteld op 20 BEF per m², 
als met de door de (verweerders) betaalde kosten voor de uitrusting van de weg, doch met 
uitsluiting van elke aftrek wegens ouderdom (...); dat de door de deskundige gedane ra-
ming van die kosten voor uitrusting, zonder aftrek wegens ouderdom, in aanmerking ge-
nomen moet worden", dat het arrest evenwel die raming dient te beperken tot het bedrag 
van 302.621 BEF, op straffe van ultra petita uitspraak te doen.

Grieven
Hoewel de onteigening ten algemene nutte geen gedwongen verkoop uitmaakt, zodat de 

billijke en voorafgaande schadeloosstelling die de onteigenende overheid aan de onteigen-
de eigenaar verschuldigd is, niet alleen moet overeenkomen met de verkoopwaarde van 
het goed, maar ook alle door de onteigende geleden schade moet omvatten, is het daaren-
tegen voor de billijkheid van die schadeloosstelling vereist maar voldoende dat zij over-
eenstemt met het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te 
schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet.

Een billijke vergoeding van het verlies van eigendom vereist dat bij de raming ervan re-
kening wordt gehouden met de verkoopwaarde van het onteigende goed. En, ook al heeft 
de onteigende, buiten die verkoopwaarde, recht op vergoeding voor alle, uit de onteige-
ning voortvloeiende schade, zoals de bijkomende schade ten gevolge van het verlies van 
het goed of nog, onder bepaalde voorwaarden, de morele schade, en ook al kan de rechter 
die het tijdstip van de uitspraak in aanmerking moet nemen, wanneer hij van oordeel is dat 
de vroeger aan de onteigende toegekende vergoeding niet toereikend was op het ogenblik 
dat zij werd toegekend, daarenboven eventueel rekening houden met de schommelingen 
van de waarde van de munt en van de vastgoedmarkt, toch mag de schadeloosstelling niet 
meer bedragen dan het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan 
te schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet, dat is 
de verkoopwaarde van dat goed.

Daaruit volgt dat de rechter, op straffe van aan de onteigende een schadeloosstelling toe 
te  kennen die  meer  bedraagt  dan het  bedrag waarvan de betaling gewaarborgd wordt 
krachtens artikel 16 van de Grondwet, niet de prijs in aanmerking mag nemen die moet 
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worden betaald om een identiek onroerend goed te kopen of te doen bouwen, maar enkel 
de prijs die de onteigende op het ogenblik van de onteigening had kunnen krijgen in geval 
van vrijwillige verkoop van het goed, dat is de verkoopwaarde ervan. Dat sluit uitdrukke-
lijk de toepassing uit van de herstelleer volgens welke niet de verkoopwaarde telt van het 
goed op de dag van het vonnis waarbij de voorlopige schadeloosstelling wordt vastgesteld 
maar wel de waarde van de wederopbouw of de aankoopwaarde van een identiek onroe-
rend goed, die wordt geraamd op het tijdstip waarop de schadeloosstelling wordt vastge-
steld.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, aangezien het aangeeft dat toepassing moet wor-
den gemaakt van het herstelbeginsel en dat bij de raming van het bedrag van de uitkering 
tot vergoeding van de ten gevolge van de onteigening geleden schade rekening moet wor-
den gehouden met de kosten voor uitrusting van de weg, met uitsluiting van elke aftrek 
wegens ouderdom, en aangezien het geen acht slaat op de verkoopwaarde van de litigieu-
ze privéweg die noodzakelijkerwijs is bestemd voor het uitsluitend en voortdurend ge-
bruik van de aanpalende percelen door de eigenaars ervan, en daar het evenmin vaststelt 
dat het in aanmerking genomen bedrag overeenkomt met de werkelijke verkoopwaarde 
van het onteigende goed gelet op de definitieve beperking van de bestemming ervan door 
de verweerders, aan laatstgenoemden een schadeloosstelling toekent die meer bedraagt 
dan de billijke schadeloosstelling en artikel 16 van de Grondwet schendt. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Om billijk te zijn in de zin van artikel 16 van de Grondwet dient de schade-

loosstelling wegens onteigening gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen dan 
het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen 
van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet.

Door te beslissen "dat krachtens het herstelbeginsel bij de raming van het be-
drag van de uitkering tot vergoeding van de ten gevolge van de onteigening gele-
den schade, (...) rekening moet worden gehouden zowel met de waarde van de 
ingenomen grond (...) als met de door de onteigenden betaalde kosten voor de 
uitrusting van de weg, doch met uitsluiting van elke aftrek wegens ouderdom", 
schendt het arrest artikel 16 van de Grondwet.

Het middel is gegrond.
Dictum,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

21 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 430

1° KAMER - 21 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — VORMEN - BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT NIET 
ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
DISCRIMINATIE - RECHTZOEKENDEN - VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN

1º Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een verzoekschrift dat niet  
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend1.  (Art. 26 K.B. nr.79 van 10 
nov.1967; art.1080 Ger.W.)

2º  Het  Hof  van  Cassatie  is  niet  gehouden  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het  
Arbitragehof wanneer de aangevoerde discriminatie berust op een onderscheid tussen 
personen met verschillende hoedanigheden die krachtens de wet op verschillende wijze  
worden behandeld2. (Art. 26, §1, 3° en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(J.G. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 10 januari 2006 is ge-

wezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van geneesheren.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid,  door  het  openbaar  ministerie 

ambtshalve aangevoerd tegen het cassatieberoep en ter kennis gebracht overeen-
komstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek:

Artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der geneesheren bepaalt dat voor de procedure in cassatie tegen beslis-
singen van de raden van beroep van de Orde van geneesheren dezelfde regelen 
gelden als in burgerlijke zaken, behalve de in dat artikel bepaalde afwijkingen 
die hier niet van toepassing zijn. 

Het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep is ingesteld, is niet ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie, zoals artikel 1080 van het Gerechte-
lijk Wetboek dat vereist.

Uit  de bewoordingen van de door de eiser  opgeworpen prejudiciële  vraag, 
blijkt dat de aangevoerde discriminatie betrekking heeft op van elkaar verschil-
lende situaties, namelijk die van een persoon die tuchtrechtelijk wordt vervolgd 

1 Cass., 10 dec. 1999, AR D.99.0009.F, nr 676.
2 Cass., 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr 366
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en die van een beklaagde, welke personen krachtens de wet op verschillende wij-
ze worden behandeld. In dit geval bestaat er geen grond tot het stellen van een 
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

21 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht.

Nr. 431

1° KAMER - 22 september 2006

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BEGINSEL VAN GELIJKHEID DER SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
- VEREFFENING - BEGINSEL VAN GELIJKHEID DER SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - 
OVERDRACHT VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 
442BIS, §1, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN - 
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - 
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - OVERDRACHT VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF 
EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 442BIS, §1, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

5º BESLAG — ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN - RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - OVERDRACHT 
VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 442BIS, §1, 
W.I.B. (1992) - BESLAG - DRAAGWIJDTE

1º en 2°  Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn.  
W. vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel  daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad1. (Art. 
184, Vennootschappenwet)

3º, 4° en 5°  Artikel 442bis, §1, van het W.I.B. (1992) is ook toepasselijk indien een in die  
wetsbepaling  bedoeld  geheel  van goederen of  een handelszaak wordt  overgedragen 
door de vereffenaar van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk  
niet aan de ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste  

1 Cass., 23 jan. 1992, AR nr 9044, AC., 1991-92, nr 268.
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ook de overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door 
de overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat,  
bij  samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser,  op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat  de ontvanger betreft  nog steeds deel  
uitmaakt  van  het  vermogen  van  de  schuldenaar,  uitsluitende  rechten  zou  kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184, Vennootschappenwet; 
Art. 442bis, §1, W.I.B. 1992)

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

ARREST

(A.R. C.04.0511.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden samenge-

vat.
De NV Veradec Construct is op 25 mei 1999 in vereffening gesteld nadat zij 

een akkoord had aangevraagd en een voorlopige opschorting had verkregen op 
27 januari 1999. Op 11 juni 1999 sloot de NV Veradec Construct met de BVBA 
Bouw, Woon en Werk een overeenkomst tot overdracht van haar handelszaak. 
De overnameprijs bedroeg 19 miljoen BEF (thans 470.997,70 euro) en werd, op 
een klein bedrag na, geheel voldaan door de overname van de financiële schul-
den bij de bank BBL. Aan de eiser werd in toepassing van artikel 442bis van het 
WIB (1992) kennis gegeven van deze overeenkomst. Die kennisgeving gebeurde 
per brief van 25 juni 1999 en werd gedaan door de overnemer van de handels-
zaak.

De verweerder, de vereffenaar van de NV Veradec Construct, heeft op 26 juli 
1999 verzet aangetekend tegen het beslag op roerende goederen dat op 22 juli 
1999 door de eiser werd gelegd. Hij vorderde de nietigverklaring van het beslag 
om reden dat het de gelijkheid van de schuldeisers in de vereffening zou schen-
den. Het beslag gebeurde in uitvoering van een dwangbevel dat op 16 juli 1999 
was uitgevaardigd. Met het dwangbevel werden ten laste van de NV Veradec 
Construct belastingen ingevorderd voor het aanslagjaar 1998 en dit voor een to-
taal bedrag in hoofdsom van 5.867.599 BEF (thans 145.453,98 euro). Het betrof 
ook onder meer bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de periode van 27 januari 
1999 tot 25 mei 1999.

III. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 442bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (W.I.B. 1992), 

zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, en voor zoveel als nodig de uitvoe-
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ringsmaatregelen van deze tekst, zijnde de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit 
van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
(K.B/W.I.B. 1992), zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997;

- de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 184 van de Vennootschapswet opgenomen in Boek 1, titel IX, van het Wet-

boek van Koophandel, zoals van kracht voor het in werking treden van de wet van 7 mei 
1999, en 190, §1, van het door laatst vermelde wet ingevoerd Wetboek der Vennootschap-
pen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest:
"Ontvangt het hoger beroep, en willigt het in als volgt:
Hervormt het bestreden vonnis van 28 januari 2000, behoudens waar het verzet wordt 

ontvangen en de kosten worden begroot;
Opnieuw beslissend voor het overige;
Zegt dat het verzet van (de eiser) als volgt gegrond is;
Hervormt het op verzet bestreden vonnis van 28 september 1999, behoudens waar het 

de vordering ontvangt;
Zegt dat het uitvoerend beslag op roerende goederen van 22 juli 1999, rechtsgeldig 

werd gelegd tot beloop van 32.517,14 euro, voorheen 1.311.738 Belgische frank, te ver-
meerderen met uitvoeringskosten en de kosten van de akte.

Verklaart de vordering tot opheffing van het beslag gegrond voor de sommen die het 
bedrag overtreffen waarvoor het beslag geldig werd verklaard; 

Verwerpt de vergoedingseis van (de verweerder);" En verdeelt de kosten.
De motivering van deze uitspraak omvat de volgende overwegingen.
In de beoordeling van het geschil omvat het arrest eerst (nr.10-11-12) een samenvatting 

van de voorafgaande feiten en van de stelling van de eiser. Na aanhaling van de tekst van 
het artikel 442bis W.I.B. (1992), waarop eisers stelling gesteund is, en samenvatting van 
de inhoud van deze regeling (nr. 13-14-15), bespreekt het arrest een stelling van verweer-
ster, volgens welke dit artikel 442bis geen uitwerking zou behoren te krijgen in geval van 
vereffening van een rechtspersoon. Deze stelling wordt verworpen minstens voor het ge-
val, zoals in casu, waarin de vereffenaar niet als gerechtelijke mandataris handelt (nr. 16-
17).

Verder wordt onder nr. 18 van het arrest terecht overwogen:
"Bij toepassing van het vermelde onder de randnummers 13 en 14 werd in het voorlig-

gende geval de overdracht van het handelsfonds door de vereffenaar eerst met ingang van 
1 augustus 1999 tegenwerpbaar aan (de eiser).

Het gevolg hiervan is dat, wat (de eiser) betreft, die algemeenheid van goederen tot het 
vermogen van de vennootschap in vereffening bleef behoren tot en met 31 juli 1999.

ln beginsel kon (de eiser) dan ook beslag laten leggen op de goederen die tot deze alge-
meenheid behoorden".

Nochtans wordt daarna geoordeeld:
"19. Hieruit volgt meteen dat (de eiser) zich niet op de geciteerde wetsbepaling kan be-

roepen om te stellen dat hij beslag liet leggen op goederen die inmiddels niet meer tot de 
vereffening behoorden, ten einde de desbetreffende middelen te ontzenuwen.

Immers, (eiser) kan niet tegelijk voorhouden dat de overdracht hem niet kon worden te-
gengeworpen, om te bekomen dat de algemeenheid van goederen wat hem betreft nog niet 
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tot het vermogen van de overnemer behoort enerzijds, maar dat diezelfde goederen niet 
meer tot het te vereffenen vermogen behoorden anderzijds.

20. Bij toepassing van artikel 442bis WIB (1992) liet (de eiser) zodoende beslag leggen 
op goederen die wat hem betreft nog tot de vereffening behoorden.

Aldus zijn ook wat hem betreft de regels toepasselijk die de samenloop van schuldei-
sers betreffen in het geval een rechtspersoon wordt vereffend.

21. De in dit verband vigerende regels kunnen, voor zover ze in het voorliggende geval 
relevant zijn, als volgt worden geformuleerd.

De rechten van de schuldeisers worden definitief vastgesteld op het ogenblik van het 
vereffeningsbesluit.

De beslissing tot invereffeningstelling brengt met zich dat er samenloop ontstaat tussen 
de schuldeisers, die bij de verdeling van het vermogen gelijk moeten worden behandeld.

De schuldeisers die kunnen bogen op een bijzonder voorrecht of een zakelijke zeker-
heid ontsnappen aan de gelijkheidsregel.

De invereffeningstaat brengt niet per se mee dat een lopende maatregel van tenuitvoer-
legging wordt opgeschort, noch dat een nieuwe individuele maatregel van tenuitvoerleg-
ging onmogelijk wordt ...

Het komt desgevallend een medeschuldeiser of de vereffenaar toe de beslagrechter des-
betreffend te adiëren;

De invereffeningstaat belet individuele maatregelen van tenuitvoerlegging waardoor de 
rechten van de andere schuldeisers worden geschaad ....

22. In het voorliggende geval werd de betwiste beslagmaatregel getroffen nadat de in-
vereffeningstelling werd beslist.

Verder blijkt de vereffening deficitair zodat de niet bevoorrechte schuldeisers in ieder 
geval slechts een dividend zullen ontvangen.

Het lijdt dan ook geen twijfel dat de beslagmaatregel, die beoogt te bewerkstelligen dat 
het beginsel van de gelijkheid wordt doorbroken, de andere schuldeisers schaadt.

23. Zodoende, behoudens indien artikel 442bis, §1, WIB (1992) aldus kan worden be-
schouwd dat het (de eiser) bescherming verleent als een bijzonder bevoorrecht schuldei-
ser, kan de getroffen beslagmaatregel niet worden toegelaten.

De genoemde wetsbepaling creëert geen volgrecht op de overgedragen algemeenheid 
van de goederen, en de toepassing ervan resulteert niet in een in hoofde van de overdrager 
afgescheiden vermogensbestanddeel, waarop enkel de fiscus zich kan verhalen.

Ze bewerkstelligt enkel dat de fiscus gedurende een korte tijdspanne de overgenomen 
algemeenheid van goederen kan uitsluiten uit het onderpand van de schuldeisers van de 
overnemer.

Indien tijdens die periode de goederen worden in beslag genomen en geveild, blijft de 
opbrengst ervan in het vermogen van de overdrager.

24.  De uitwerking van bevoorrechting  kan  enkel  worden toegelaten in  de gevallen 
waarin een voorrecht als zodanig wordt ingesteld...

Bij gemis aan uitdrukkelijke toekenning van een voorrecht aan de fiscus in verband met 
de toepassing van artikel 442bis, §1, WIB (1992), dient te worden besloten dat (de eiser) 
zich ter staving van zijn beslagmaatregel ook niet kan beroepen op enig voorrecht.

Het beslag, dat de gelijkheid van de schuldeisers miskent, kan dan ook niet worden toe-
gelaten".

In de verdere overwegingen (a) wordt in het arrest vastgesteld dat de bestreden beslag-
legging, in toepassing van artikel 44 van de wet op het gerechtelijk akkoord, wel als boe-
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delschuld aan te nemen is voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd sedert de toekenning 
van het stelsel van voorlopige opschorting van betaling (nrs. 25-32); (b) worden andere 
bijkomende aanspraken van verweerder afgewezen. Dit leidt tot een verdeling van de kos-
ten.

Grieven
Naar luid van artikel 442bis, eerste lid, W.I.B. (1992), en voor zover niet voldaan wordt 

aan het derde lid van dat artikel, is de overdracht van een algemeenheid aan de ontvanger 
der belastingen niet tegenstelbaar dan na verloop van de maand die volgt op die waarin 
aan de ontvanger op de voorgeschreven wijze van die overdracht kennis is gegeven.

Dat het terzake gaat om het overdragen van een algemeenheid zoals in de tekst beoogd, 
wordt niet betwist.

De toepassing van die wetsbepaling betekent, en dit is wel hetgeen de wetgever gewild 
heeft, dat de ontvanger tijdens deze periode nog maatregelen moet kunnen treffen om be-
lastingschulden van de overlater in te vorderen door middel van uitvoeringsmaatregelen 
op de overgedragen goederen.

De wet maakt geen onderscheid naargelang de overlater een natuurlijke persoon of een 
vennootschap zou zijn, noch of de vennootschap al dan niet ontbonden en in vereffening 
is. De ratio legis, zoals correct onder nr. 14 van het arrest samengevat, bestaat immers zo-
wel in het ene als in het andere van die gevallen; de poging om de overgedragen goederen 
aan de uitvoeringsmaatregelen van de ontvanger te doen ontsnappen kan zowel in ontbon-
den vennootschappen als in voortgezette exploitaties bestaan.

Terecht wordt derhalve, onder nrs. 16 tot en met 18 van het arrest, geoordeeld dat dit 
stelsel ook tegenstelbaar is aan de vereffenaar van een ontbonden vennootschap, onder 
voorbehoud voor het geval waarin het gaat over een curator of andere gerechtelijk aange-
stelde mandataris, welk geval in casu niet ter sprake komt.

De toepassing van deze wetsbepaling betekent evenwel niet dat de overdracht als onbe-
staande moet gehouden worden tussen de overdrager en de overnemer. De in de wet om-
schreven niet-tegenstelbaarheid mag niet gelijkgesteld worden met een nietigheid. Tussen 
partijen blijft de overdracht bestaan. De wettelijke maatregel treft de overnemer, doordat 
hij in het bezit van de overgedragen goederen gestoord wordt. Wat de overdrager betreft 
zijn de vervreemde goederen definitief uit zijn vermogen verwijderd, en vervangen door 
de bekomen prijs.

Een bepaling van niet-tegenstelbaarheid moet immers gezien worden onder twee op-
zichten. De partij aan wie de wet dit recht verleent kan de betrokken overdracht negeren; 
voor de andere partijen blijft ze bestaan. Door de overdracht behoren de overgedragen 
goederen inderdaad niet meer tot het te vereffenen vermogen. De overdracht blijft be-
staan. Haar niet-tegenstelbaarheid leidt tot een maatregel van invordering door de fiscale 
schuldeiser, die in feite de overnemer treft, maar brengt, op zich, geen wijziging in de 
rechtsverhouding tussen de overnemer en de overlater.

Het is dan ook ten onrechte dat in het arrest, onder nr. 19 na ontleding van de in de wet 
omschreven niet-tegenstelbaarheid, geoordeeld wordt: "Hieruit volgt dat (de eiser) zich 
niet op de geciteerde wetsbepaling kan beroepen om te stellen dat hij beslag liet gelden op 
goederen die inmiddels niet meer tot de vereffening behoorden, ten einde de desbetreffen-
de middelen te ontzenuwen".

De conclusie die onder nr. 20 van het arrest,  uit de onjuiste beoordeling van nr. 19 
wordt afgeleid, is dus onjuist. De goederen waarop de eiser beslag heeft laten leggen be-
horen, wat hem betreft, niet meer tot de vereffening.

Om deze reden kunnen de regels betreffende de gelijke behandeling van de schuldeisers 
die in samenloop komen in een vereffening, bijgevolg niet in aanmerking komen. De ver-
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effenaar heeft deze goederen vervreemd, hij bekomt de overeengekomen tegenprestatie. 
De invordering die tegen de overnemer gevoerd wordt raakt sensu stricto de overlater niet.

Tegen de beoordeling van het arrest zou men integendeel moeten stellen dat de vereffe-
naar niet de activa van het te vereffenen bedrijf aan een overnemer kan afstaan, en tegelijk 
aanspraak maken op deze activa in het te vereffenen vermogen. Het arrest miskent de 
draagwijdte van de door hem gerealiseerde overdracht.

Blijft ten slotte op te merken dat de administratie met de toepassing van artikel 442bis 
geen aanspraak maakt op enig bijzonder voorrecht, zodat de desbetreffende overweging in 
het arrest geen voorwerp heeft. Aanvullend wordt ook opgemerkt dat de problemen van 
het pand en de rechten van de pandhebbende schuldeiser in het arrest niet worden aange-
raakt.

Besluit
Door het uitvoerend beslag op roerende goederen van 22 juli 1999 ongeldig te verkla-

ren voor het bedrag dat 32.517,14 euro, voorheen 1.311.738 BEF overtreft, nietig te ver-
klaren en het daarop door verweerder ingesteld verzet in te willigen, schendt het arrest in 
hoofdorde artikel 442bis, W.I.B. (1992).

Bijkomend schendt deze uitspraak ook de wetsbepaling betreffende de verkoop, ver-
mits het de rechtsgevolgen van de door verweerster gesloten overdracht van het handels-
fonds van de te vereffenen vennootschap miskent (schending van de artikelen 1582 en 
1583 van het Burgerlijk Wetboek) en maakt het een onjuiste toepassing van de wetsbepa-
lingen betreffende de vereffening van vennootschappen (schending van 184 van de Ven-
nootschapswet zoals van kracht voor het invoeren van het Wetboek van Vennootschappen 
door de wet van 7 mei 1999, en voor zoveel als nodig van artikel 190, §1, van laatstver-
meld wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De ontbinding van een vennootschap, waardoor deze in vereffening treedt, 

doet een toestand van samenloop onder de schuldeisers ontstaan. Zodra een ven-
nootschap in vereffening wordt gesteld, worden bijgevolg de wederzijdse rechten 
van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op on-
herroepelijke wijze vastgesteld. Vanaf dat ogenblik staat het in artikel 184 van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vervatte beginsel van ge-
lijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere schuldeisers dan die 
waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zeker-
heid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring stellen 
waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad.

2. Krachtens artikel 442bis, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) is de overdracht in eigendom of in vruchtgebruik van een geheel van goe-
deren, samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle 
mogelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post of een 
industrieel,  handels- of landbouwbedrijf  worden aangewend, evenals de vesti-
ging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegenstelbaar aan de ont-
vangers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die waarin 
een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vesti-
ging ter kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maat-
schappelijke zetel van de overdrager.

Artikel 442bis, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) is 
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ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling bedoeld geheel van goederen of 
een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar van de belastingplichti-
ge vennootschap.

3. Omdat de overdracht tijdelijk niet aan de ontvangers kan worden tegenge-
worpen kunnen deze laatste ook de overgedragen goederen in beslag nemen voor 
de invordering van de door de overdrager verschuldigde belastingen.

4. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij samenloop, de ontvanger 
als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een vereffenaar overgedragen 
handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel uitmaakt van het ver-
mogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen uitoefenen op die 
handelszaak of op haar tegenwaarde.

Er anders over oordelen zou de gelijkheid van de schuldeisers in het gedrang 
brengen.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de vereffening deficitair is en dat de niet bevoorrechte schuldeisers in elk ge-

val slechts een dividend zullen ontvangen;
- de beslagmaatregel, die beoogt te bewerkstelligen dat het beginsel van de ge-

lijkheid wordt doorbroken, de andere schuldeisers, inzonderheid de pandhouden-
de schuldeisers schaadt.

6. Zij oordelen dat het beslag dat de gelijkheid van de schuldeisers miskent, 
niet kan worden toegelaten.

7. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
8. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 432

1° KAMER - 22 september 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING TOT EEN SCHADEVERGOEDING VAN ÉÉN FRANK TEN 
PROVISIONELE TITEL - DRAAGWIJDTE

2º BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT - 
CORRECTIONEEL VONNIS - VEROORDELING OP BURGERLIJK GEBIED TOT EEN SCHADEVERGOEDING 
VAN ÉÉN FRANK TEN PROVISIONELE TITEL - DRAAGWIJDTE - MISKENNING
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1º en 2° De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding 
ten  laste  van  de  verweerder  ingevolge  een  veroordeling  daartoe  tot  één  frank  ten  
provisionele titel bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om  
reden dat de vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft  
aldus van bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar  
is. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

(C. T. PRAYON en V. n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0307.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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. Het arrest stelt vast dat de eiseres, echtgenote van K. D. C. die is overleden 

ingevolge een arbeidsongeval te Antwerpen op 1 november 1998, zich voor de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen burgerlijke partij stelde tegen de verweer-
ster voor: 

- 134.000 BEF als erfgenaam van het slachtoffer; 
- "1 BEF provisioneel" als "gemeenrechtelijke vordering ten belope van het 

meerbedrag (...) uit hoofde van het niet door de Arbeidsongevallenwet gedekte 
gedeelte van de eigen materiële schade na het overlijden van haar echtgenoot";

- 350.000 BEF voor morele schade wegens het verlies van haar echtgenoot; 
- 350.000 BEF schade "ex haerede".
Het voorgelegde correctioneel vonnis van die rechtbank van 9 maart 2000 oor-

deelt dat:
- "de burgerlijke partij C. M.-L. als schadevergoeding van de beklaagde en (de 

verweerster) opvordert de sommen 646.004 BEF ten definitieve titel en 1 BEF 
ten provisionele titel, te vermeerderen met de interesten en de kosten";

- "de door de burgerlijke M. C. en C. Y. (schoonzonen) gevorderde bedragen 
van  telkens  75.000  BEF morele  schade  dienen  herleid  te  worden  tot  telkens 
45.000 BEF in hoofdsom";

- "de overige gevorderde bedragen kunnen worden toegekend zoals gevorderd 
en hierna bepaald wordt".

Vervolgens veroordeelt voormeld vonnis de "beklaagde en verweerster soli-
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dair" tot onder meer betaling aan (...) eiseres "van de som van zeshonderd zesen-
veertig duizend en vier BEF ten definitieve titel en van één BEF ten provisionele 
titel, te vermeerderen met de vergoedende interesten en de kosten".

2. Het arrest oordeelt dat wegens de immuniteit die is bepaald in artikel 46, §1, 
van de Arbeidsongevallenwet de eiseres geen vordering kan stellen tegen de ver-
weerster en verwerpt, na het citeren van de bewoordingen van voormeld correcti-
oneel vonnis, het verweer van de eiseres dat er gezag van gewijsde is van dit 
vonnis dat principieel de schade waarvoor zij 1 BEF ten titel van provisie vorder-
de, toekende met de redenen:

- "uit voorgaande kan niet worden afgeleid dat de strafrechter door deze uit-
spraak het beweerd surplus van de schade van (de eiseres), dat niet in de wet 
werd vergoed, boven deze provisionele frank te recupereren, gegrond achtte";

- de vermelding van 'één frank ten provisionele titel' zulks niet (toe)laat;
- "in casu (...) de motieven 'ontbreken' waarop de burgerlijke vordering door de 

correctionele rechter werd toegekend, alleszins wordt geen melding gemaakt no-
pens enige betwisting inzake immuniteit";

Vervolgens beslist het arrest dat "in casu (...) dan ook (moet) besloten worden 
dat (de eiseres) geen gemeenschappelijke vordering meer kon stellen tegen de 
werkgever van haar overleden echtgenoot en diens aangestelde".

3. Het arrest dat met die redenen het principieel recht van de eiseres op vergoe-
ding van het niet door de Arbeidsongevallenwet gedekte gedeelte van de eigen 
materiële schade na het overlijden van haar echtgenoot uitsluit, geeft aldus met 
de daartoe aangehaalde redenen van voormeld correctioneel vonnis een uitleg-
ging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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 hetn Hof van Beroep te Brussel.

22 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Gryse, Simont en Nelissen Grade.
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Nr. 433

3° KAMER - 25 september 2006

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - JURIDISCHE REGELING

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SITUATIE VAN SAMENLOOP - 
GEVOLG

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SCHULDVORDERING VAN DE 
VENNOOTSCHAP - SCHULDVERGELIJKING - GEEN SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE

4º SCHULDVERGELIJKING - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - 
BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SCHULDVORDERING VAN DE VENNOOTSCHAP 
- SCHULDVERGELIJKING - GEEN SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE

5º SCHULDVERGELIJKING - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - AANDEELHOUDER - 
SCHULDEISER T.A.V. DE VENNOOTSCHAP - SCHULDENAAR VAN HET SALDO VAN ZIJN PLAATSING IN 
HET KAPITAAL

1º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  onderwerpt  de  boedelschuldeisers  aan  dezelfde 
regeling als de schuldeisers in de boedel en beperkt hun rechten ten aanzien van de  
laatstgenoemden. (Art. 184, Vennootschappenwet)

2º  Alleen  een  situatie  van  samenloop  tussen  de  boedelschuldeisers  of  tussen  die  
schuldeisers en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of van een  
zakelijke zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individuele vervolgingen 
tegen die boedel instellen. (Art. 184, Vennootschappenwet)

3º  en  4°   Het  arrest  dat  beslist  dat  de  schuldvergelijking  tussen  de  schuldvordering, 
waarvan het arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt,  
en  de  schuldvordering  van  de  vennootschap  niet  vóór  het  faillissement  van  die  
vennootschap  heeft  kunnen  plaatsvinden,  en  dat  gegrond  is  op  het  risico  van  een  
samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers 
die houder van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet  
vaststelt dat die samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar  
recht.  (Artt. 1234, 1289 tot 1291 en 1298, B.W.; Artt. 7 tot 9 Hypotheekwet; Art. 184, 
Vennootschappenwet)

5º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt  een aandeelhouder,  die het  saldo van zijn  
plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af  
te lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap 
heeft. (Artt. 1234, 1289 tot 1291 en 1298, B.W.; Art. 184, Vennootschappenwet)

(H. T. Mrs.CAVENAILE EN BODEUS, curatoren van het faillissement van EN.GE.BAT n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0487.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1168, 1185, 1234, 1289, 1290, 1291, 1°, en 1298 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 7 tot 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851;
- de artikelen 29, 29bis en 184 van de wetten op de handsvennootschappen, gecoördi-

neerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, zoals ze te dezen van toepassing 
waren, thans vervangen door de artikelen 190, 448 en 449 van de vennootschappenwet, 
ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999 alsook, voor zover nodig, die bepalingen;

- artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser om aan 

de verweerders qualitate qua 11.386,79 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire in-
terest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 2 december 1998 tot de volledige betaling, en 
daarenboven in de kosten, en verwerpt daartoe de schuldvergelijking van de schuld voor 
het niet volgestorte gedeelte van het door de eiser geplaatste kapitaal en zijn schuldvorde-
ring op de vennootschap, wegens de prestaties die hij geleverd heeft in het kader van de 
voortzetting van de activiteiten, zoals beslist door de vereffenaar.

Die beslissing is gegrond op de eigen redenen van het arrest, die alhier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid:

"Dat twee perioden te onderscheiden zijn : die van de vereffening, beslist op 13 juli 
1998, en vervolgens die van het faillissement, uitgesproken op 26 januari 1999;

1 - De vereffening.
Dat de vereffenaar, bij brief van 17 juli 1998, (de eiser) verzocht heeft het bedrag van 

914.000 BEF te betalen; dat (de eiser) eind november 1998 454.658 BEF betaald heeft en 
voor het overige ervan uitging dat er sprake was van schuldvergelijking met de hem ver-
schuldigde honoraria en reiskosten,  die geraamd werden op 459.342 BEF, wegens de 
prestaties die hij geleverd had in het kader van de voortzetting van de activiteiten, zoals 
beslist bij de vereffenaar;

Dat (eisers) redenering niet gevolgd kan worden; dat schuldvergelijking alleen mogelijk 
is indien de schulden vervangbaar, vaststaand en opeisbaar zijn;

Dat de schuld (van de eiser) weliswaar sinds 13 juli 1998 opeisbaar was, maar dat de 
schuld die hij ten aanzien van de vennootschap in vereffening had, dat niet was; dat, im-
mers, de vereffenaar niet alleen het beginsel van de schuldvergelijking nooit heeft aan-
vaard, maar de uitbetaling van (eisers) prestaties daarenboven afhankelijk heeft gesteld 
van de voorafgaande volstorting van het saldo van het kapitaal (...); dat de schuldvorde-
ring (van de eiser) op de vereffening tot dan toe niet opeisbaar was;

Dat (de eiser) geen werknemer is, zodat het standpunt van de vereffenaar volkomen 
verantwoord was, aangezien hij het risico liep niet het hoofd te kunnen bieden aan alle 
schulden die gemaakt waren wegens de voortzetting van de activiteiten; dat dit risico bij-
zonder hoog was omdat 'er belangrijke verschillen bleken te bestaan tussen de staat van de 
balans en de analytische boekhouding, zoals deze door de stichters van de vennootschap 
bij het aanvaarden van [de] opdracht aangeprezen werden, en de werkelijkheid, zoals die - 
met soms stomme verbazing - ontdekt werd naarmate dit onnoemelijk complex dossier 
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ontrafeld werd en de op bepaalde vlakken bewust in stand gehouden onduidelijkheid werd 
weggewerkt' (...);

Dat het wat dat betreft weinig terzake doet dat de vereffenaar de verantwoordelijkheid 
heeft genomen om andere schuldeisers van de vereffening onverwijld te betalen; dat de 
vereffenaar zich tegenover (de eiser) nooit ertoe verbonden heeft hem onmiddellijk uit te 
betalen zolang deze het geplaatste kapitaal niet had volgestort, wat nooit zou gebeuren on-
danks de aangegane verbintenissen, waaraan hij zich 'bij nader inzien' op 17 november 
1989 heeft onttrokken;

Dat (de eiser) ten onrechte betoogt dat zijn schuld teniet was gegaan vóór het ontstaan 
van de boedel uit de faillietverklaring van de naamloze vennootschap EN.GE.BAT.

2 - Het faillissement.
Schuldvergelijking kan niet worden toegestaan indien er geen nauwe samenhang be-

staat tussen de verplichting (van de eiser) om het saldo van het geplaatste kapitaal vol te 
storten en de schuld die ontstaan is uit de prestaties die hij geleverd heeft in het kader van 
de voortzetting van de activiteiten tijdens de vereffening die aan het vonnis van failliet-
verklaring vooraf is gegaan",

en op grond van de redenen van de eerste rechter die alhier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en inzonderheid:

"De geldigheid van de door (de eiser) aangevoerde schuldvergelijking moet zowel in 
het licht van het vennootschappenrecht als van het mechanisme zelf van de schuldverge-
lijking onderzocht worden;

3.1. Vennootschappenrecht
(De eiser) gaat ervan uit dat het een bewezen feit is dat een inbreng in geld volgestort 

kan worden door schuldvergelijking met een schuldvordering van de aandeelhouder tegen 
de vennootschap,  aangezien het mechanisme van de schuldvergelijking gelijkstaat  met 
een dubbele betaling;

Dergelijk standpunt kan niet als dusdanig worden gevolgd; immers:
1. Het staat ten eerste vast dat het gedeelte van het kapitaal dat de inschrijver wettelijk 

moet volstorten bij de oprichting van de vennootschap, krachtens de vennootschappenwet 
gestort moet worden op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap 
bij een bankinstelling;

Zoals de toegestane rechtsleer beklemtoont, maakt artikel 29bis, tweede lid, van de ge-
coördineerde wetten op de handelsvennootschappen een einde aan elke mogelijke contro-
verse door te eisen dat elke vol te storten inbreng van geld, vóór de oprichting van de ven-
nootschap, gedeponeerd wordt op een bijzondere rekening, op naam van de vennootschap 
in oprichting geopend. Elke inbreng die noch door storting noch door overschrijving op de 
bijzondere rekening gedeponeerd kan worden, moet beschouwd worden als een inbreng in 
natura en onderworpen worden aan een controleprocedure door een revisor (...);

2. Wat betreft het gedeelte van het kapitaal dat nadien volgestort moet worden, dat is 
een moeilijkere kwestie:

Volgens A. Resteau, die overigens door (de eiser) geciteerd wordt, 'nous ne serions en-
clins à considérer la compensation comme un mode valable de libération pour la partie du 
capital à verser postérieurement à l'acte constitutif ou à un acte modificatif que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsqu'il sera clairement démontré que la créance de l'acti-
onnaire contre la société résulte d'avances consenties avant le vote par l'assemblée généra-
le d'une augmentation de capital ou de versements anticipés autorisés par les statuts. Le 
dépôt de ces sommes sur un compte spécial pourrait constituer un élément de preuve' (...);

(De eiser) beweert zich te kunnen beroepen op professor Van Ommeslaghe, die daaren-
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tegen stelt dat 'la libération d'un apport en espèces par la voie d'une compensation légale 
avec une créance de l'actionnaire contre la société est licite, puisque celle-ci équivaut à un 
double paiement, sans que l'objet de la souscription s'en trouve par conséquent modifié' 
(...);

Het aangevoerde standpunt is in feite genuanceerder dan dat. Bij de analyse van een 
consultatie die P. Van Ommeslaghe gegeven had aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, 
beklemtoont P. Hainaut-Hamende: 'toute la question sera de déterminer dans quels cas il 
s'agit d'un apport de créance et dans quel cas il s'agit d'une libération par compensation 
d'un apport en espèces. Il faut rechercher l'intention des parties' (...);

In het licht van de voorgaande bemerkingen moet er in vennootschappenrecht een on-
derscheid worden gemaakt tussen de schuldvordering die aangevoerd wordt door de aan-
deelhouder die het saldo van het kapitaal nog moet volstorten, en die voortvloeit uit een 
voorschot in geld, in de ruime zin van het woord, dat een daadwerkelijke uitgave aan de 
zijde van die schuldenaar veronderstelt, en de schuldvordering die voortvloeit uit presta-
ties of producten die de aandeelhouder geleverd heeft;

In dat laatste geval, immers, staan de beschermingsmechanismen voor derden, bepaald 
in de vennootschappenwet, met betrekking tot inbrengen in natura eraan in de weg dat de 
schuldvergelijking het indirect mogelijk maakt om een inbreng in geld vol te storten door 
middel van een schuldvordering die niet voortvloeit uit een voorschot in geld;

Aangezien de schuldvordering waarop (de eiser) zich beroept, niet voortvloeit uit een 
of ander voorschot maar de tegenwaarde vormt van prestaties die laatstgenoemde gele-
verd heeft, kan (de eiser) zijn schuld betreffende het saldo van het kapitaal niet aflossen 
door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvordering;

3.2. De schuldvergelijking
Het standpunt (van de eiser) met betrekking tot de regels inzake schuldvergelijking kan 

evenmin worden gevolgd; immers:
1. Het mechanisme van de wettelijke schuldvergelijking veronderstelt het bestaan van 

twee wederzijdse (schulden) tussen twee personen die in dezelfde hoedanigheid optreden, 
waarbij die schulden vervangbaar, vaststaand en opeisbaar moeten zijn;

De wettelijke schuldvergelijking veronderstelt geen samenhang tussen de wederzijdse 
schulden (...);

Volgens artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek mag de schuldvergelijking de verkre-
gen rechten van de derden echter niet schaden. Krachtens dit beginsel wordt ervan uitge-
gaan dat de schuldvergelijking geen uitwerking meer kan hebben indien er voor een van 
de partijen bij de schuldvergelijking een situatie van samenloop ontstaat;

De schuldvergelijking blijft ondanks een situatie van samenloop mogelijk indien er tus-
sen de twee wederzijdse schulden een nauwe samenhang bestaat, waarbij die samenhang 
begrepen wordt als een objectief gegeven (...);

2. Te dezen staat het vast dat de voorwaarden voor de wettelijke schuldvergelijking niet 
vervuld waren vóór de dag van de samenloop, d.i. vóór de vereffening van de naamloze 
vennootschap EN.GE.BAT, aangezien (eisers) vermeende schuldvordering van loon ont-
staan zou zijn in de loop van de periode van vereffening, terwijl de schuld van volstorting 
van het saldo van het kapitaal overigens slechts door Mr R. in zijn hoedanigheid van ver-
effenaar is opgevraagd in de brief die hij op 17 juli 1998 (aan de eiser) heeft gezonden; 
geen enkel ander stuk in het dossier vermeldt dat dit saldo eerder dan de vereffening zou 
zijn opgevraagd;

3. (De eiser) meent evenwel dat het verbod op schuldvergelijking na faillissement te de-
zen niet van toepassing is, zodat er zelfs geen rekening gehouden moet worden met de uit-
zondering, met name het bestaan van een samenhang tussen de wederzijdse schulden;



1804 HOF VAN CASSATIE 25.9.06 - Nr. 433 

(De eiser) beweert dit standpunt te kunnen rechtvaardigen door het feit dat hij de hoe-
danigheid van boedelschuldeiser (van de vereffening) verworven heeft, zodat hij vóór alle 
anderen betaald moet worden en er geen sprake kan zijn van benadeling van de andere 
schuldeisers in de boedel (van de vereffening);

Dergelijk standpunt kan niet worden gevolgd. Immers :
- (De eiser) verantwoordt zijn standpunt eerst en vooral niet naar recht, aangezien deze 

de verkregen rechten van de derden beperkt tot de schuldeisers in de boedel;
- Voor het overige betekent het feit dat (de eiser) een boedelschuldeiser is, niet ipso fac-

to dat hij voorrang krijgt boven elke andere schuldeiser en dat hij noodzakelijkerwijs uit-
betaald zal worden: 'Op het ogenblik dat de boedelschuldeisers hun betalingen vorderen, 
lopen zij het risico in conflict te komen met andere schuldeisers van de gefailleerde, die 
een reden van voorrang genieten of zelfs, indien ze talrijk zijn en het actief onbeduidend 
is, om onderling in conflict te komen. In geval van samenloop tussen de boedelschuldei-
sers moet de verdeling van de gelden geschieden voor zover deze voorhanden zijn. Hoe-
wel de boedelschuldeisers vóór de algemene bevoorrechte en gewone schuldeisers uitbe-
taald worden, genieten zij geen voorrang boven de schuldeisers die houder zijn van zake-
lijke zekerheden en bijzondere voorrechten. De betaling van de schulden van de boedel 
kan niet in hun nadeel geschieden, tenzij zij voordeel gehaald hebben uit de betrokken 
verbintenissen' (...);

Indien een boedelschuldeiser schuldvergelijking aanvoert als middel om een vroegere 
schuld te betalen die hij tegenover het faillissement heeft, kan dit dus alleen worden toe-
gestaan onder de strikte voorwaarde van samenhang (...);

4. (De eiser) verantwoordt te dezen het bestaan niet van een objectieve samenhang tus-
sen de schuld van volstorting van het kapitaal  en zijn vermeende schuldvordering die 
voortvloeit uit zijn prestaties en de kosten die hij gemaakt heeft ten behoeve van de ven-
nootschap EN.GE.BAT.; die schulden zijn niet het gevolg van eenzelfde overeenkomst en 
het kan evenmin worden volgehouden dat ze het gevolg zijn van een gezamenlijk akkoord 
of van een algemene economische verrichting;

De vordering [van de verweerders] moet bijgevolg worden aangenomen".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  1234 van het  Burgerlijk  Wetboek gaan verbintenissen teniet  door 

schuldvergelijking; volgens artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek heeft de in artikel 
1289 bedoelde schuldvergelijking van rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs bui-
ten weten van de schuldenaars. Luidens artikel 1291, 1°, 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 vast-
staande en opeisbaar zijn. Onder opeisbare schulden worden schulden verstaan die niet 
bezwaard zijn door een tijdsbepaling in de zin van artikel 1185 van het Burgerlijk Wet-
boek of door een voorwaarde in de zin van artikel 1168 van hetzelfde wetboek, welke het 
voorwerp moeten uitmaken van een overeenkomst in de zin van artikel 1134 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Het arrest, dat oordeelt dat de schuld van de vennootschap in vereffening ten aanzien 
van de eiser niet opeisbaar is, op grond dat "de vereffenaar niet alleen het beginsel van de 
schuldvergelijking nooit heeft aanvaard, maar de uitbetaling van (eisers) prestaties daar-
enboven afhankelijk heeft gesteld van de voorafgaande volstorting van het saldo van het 
kapitaal", dat de eiser "geen werknemer is, zodat het standpunt van de vereffenaar volko-
men verantwoord was, aangezien hij het risico liep niet het hoofd te kunnen bieden aan 
alle schulden die gemaakt waren wegens de voortzetting van de activiteiten; dat dit risico 
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bijzonder hoog was omdat 'er belangrijke verschillen bleken te bestaan tussen de staat van 
de balans en de analytische boekhouding (...) en de werkelijkheid, zoals die - met soms 
stomme verbazing - ontdekt werd naarmate dit onnoemelijk complex dossier ontrafeld 
werd'" en dat "het wat dat betreft weinig terzake doet dat de vereffenaar de verantwoorde-
lijkheid heeft genomen om andere schuldeisers van de vereffening onverwijld te betalen; 
dat de vereffenaar zich tegenover (de eiser) nooit ertoe verbonden heeft hem onmiddellijk 
uit te betalen zolang deze het geplaatste kapitaal niet had volgestort, wat nooit zou gebeu-
ren ondanks de aangegane verbintenissen, waaraan hij zich 'bij nader inzien' op 17 no-
vember  1989  heeft  onttrokken",  terwijl  die  omstandigheden  niet  gelijkgesteld  kunnen 
worden met een overeengekomen voorwaarde of tijdsbepaling, schendt de artikelen 1134, 
1168, 1185, 1234, 1289, 1290 en 1291 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
In hun appelconclusie betogen de verweerders qualitate qua dat "de volstorting van het 

kapitaal door alle vennoten een voorwaarde sine qua non vormde voor het goede verloop 
van de vereffening" en dat de eiser "dit hoorde te weten"; dat de vereffenaar, die op 13 juli 
1998 is aangesteld, bij brief van 30 november 1998 de schuldvergelijking tussen het door 
de eiser verschuldigde bedrag en het bedrag dat hem verschuldigd was voor zijn prestaties 
en kosten geweigerd heeft, aangezien zij "in strijd zou zijn met het recht van de gezamen-
lijke schuldeisers" en dat de bepalingen van de vennootschappenwet inzake inbreng in na-
tura zich ertegen verzetten dat schuldvergelijking het mogelijk zou maken een inbreng in 
geld vol te storten door een schuldvordering die niet voortvloeit uit bij de statuten toege-
stane voorschotten of voorafbetalingen. Wat de voorwaarden voor schuldvergelijking be-
treft, betogen zij ten slotte dat de eiser, op datum van de vereffening, over geen enkele 
schuldvordering op de vereffening beschikte,  dat  de  schuldvergelijking niet  meer  kon 
plaatsvinden indien er een situatie van samenloop ontstond, dat de vennootschap EN.GE.-
BAT op 26 januari 1999 failliet is verklaard en dat de door een boedelschuldeiser aange-
voerde schuldvergelijking alleen kon worden aanvaard "onder de strikte voorwaarde van 
samenhang", een voorwaarde waaraan te dezen niet was voldaan.

Indien het bestreden arrest zo gelezen moet worden dat het oordeelt dat de schuld die 
de vennootschap in vereffening heeft ten aanzien van de eiser "wegens de prestaties die 
hij geleverd heeft in het kader van de voortzetting van de activiteiten, zoals beslist door de 
vereffenaar", niet opeisbaar was omdat de verplichting tot betaling van die prestaties af-
hing van een overeengekomen voorwaarde of tijdsbepaling, werpt het ambtshalve een 
middel op waarover de partijen geen debat hebben gevoerd en heeft het de eiser niet toe-
gestaan hierover toelichting te verschaffen, en miskent het aldus zijn recht van verdedi-
ging (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 7 tot 9 van de Hypotheekwet en 184 van de wetten op de han-

delsvennootschappen,  gecoördineerd bij  het  koninklijk  besluit  van 30 november  1935, 
zijn schulden die niet kunnen leiden tot maatregelen van tenuitvoerlegging waartoe indivi-
dueel overgegaan wordt door de schuldeisers die geen bijzonder voorrecht of zakelijke ze-
kerheid hebben, schulden in de boedel. Schulden die door de vereffenaars na de vereffe-
ning gemaakt worden in het kader van de beslissing tot voortzetting van de activiteiten, 
zijn  schulden  van  de  boedel.  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  onderwerpt  de  boedel-
schuldeisers van de vereffening aan dezelfde regeling als de schuldeisers wier schulden 
deel uitmaken van de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien van laatstgenoemden. De 
boedelschuldeisers ontsnappen aldus aan de algemene samenloop die uit de vereffening 
ontstaat en behouden een recht op individuele tenuitvoerlegging.

De schuldvergelijking, bedoeld in de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, is een wijze waarop verbintenissen door dubbele betaling teniet kunnen gaan in 
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de zin van artikel 1234 van datzelfde wetboek. Hieruit kan worden afgeleid dat de boedel-
schuldeisers, die een recht op individuele tenuitvoerlegging behouden en hun schuldvor-
dering kunnen uitvoeren op de eigen schuld die zij ten aanzien van de vennootschap heb-
ben, de wettelijke schuldvergelijking kunnen tegenwerpen die vóór het faillissement tus-
sen de wederzijdse schulden is doorgevoerd, ook al zijn deze niet verbonden door een 
nauwe samenhang. Het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers van het faillissement, 
in de zin van de artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, bevat 
geen schuldvorderingen van de vennootschap die door schuldvergelijking vóór het vonnis 
van faillietverklaring teniet zijn gegaan.

Er kan weliswaar samenloop bestaan tussen de schuldeisers van de boedel van de veref-
fening, in zoverre zij tegelijkertijd verschillende maatregelen van tenuitvoerlegging tref-
fen ten aanzien van dezelfde goederen of nog, in dezelfde omstandigheden, tussen de boe-
delschuldeisers en bepaalde schuldeisers die houder zijn van zakelijke zekerheden of bij-
zondere voorrechten op dezelfde goederen, maar er dient een reële samenloop te bestaan 
die voortvloeit uit gelijktijdige vorderingen op dezelfde goederen; de omstandigheid al-
leen dat de boedelschuldeisers het risico lopen "onderling in conflict" te geraken of dat er 
een  "samenloop  tussen  boedelschuldeisers"  kan  bestaan,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  de 
schuldvergelijking de verkregen rechten van de derden schaadt en slechts toegestaan kan 
worden indien er een nauwe samenhang bestaat tussen de wederzijdse schulden.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de schuld die de vennootschap in vereffening ten 
aanzien van de eiser had, voortvloeide uit prestaties die laatstgenoemde geleverd had in 
het kader van de beslissing van de vereffenaar tot voortzetting van de activiteiten, en bij-
gevolg vaststelt dat het een schuld van de boedel betreft maar niet vaststelt dat er een 
daadwerkelijke samenloop bestaat tussen de eiser en andere boedelschuldeisers die houder 
zijn van zakelijke zekerheden of van bijzondere voorrechten op die schuld van de ven-
nootschap, kan niet wettig beslissen dat de schuldvergelijking van de schuld van de eiser 
en zijn schuldvordering op de vennootschap [niet] kon worden toegestaan bij gebrek aan 
een objectieve samenhang tussen de wederzijdse schulden (schending van de artikelen 
1234, 1289, 1290, 1291 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 7 tot 9 van de Hypotheek-
wet, 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, voor zover nodig, 
190  van  de  vennootschappenwet,  16  en  99  van  de  Faillissementswet  van  8  augustus 
1997).

Vierde onderdeel
Voor zover voldaan is aan alle voorwaarden voor de schuldvergelijking, zoals deze ge-

definieerd worden in de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, verbiedt 
geen enkele wettelijke bepaling de aandeelhouder, die het saldo van zijn plaatsing in het 
kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af te lossen door 
schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap heeft, althans in-
dien die schuldvordering niet op de lopende rekening geboekt werd.

Het bestreden arrest dat, met overneming van de redenen van de eerste rechters, oor-
deelt dat "er in vennootschappenrecht een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
schuldvordering die aangevoerd wordt door de aandeelhouder die het saldo van het kapi-
taal nog moet volstorten, en die voortvloeit uit een voorschot in geld, in de ruime zin van 
het woord, dat een daadwerkelijke uitgave aan de zijde van die schuldenaar veronderstelt, 
en de schuldvordering die voortvloeit uit prestaties of producten die de aandeelhouder ge-
leverd heeft; (dat), in dat laatste geval, immers, de beschermingsmechanismen voor der-
den, bepaald in de vennootschappenwet, met betrekking tot inbrengen in natura eraan in 
de weg staan dat de schuldvergelijking het indirect mogelijk maakt om een inbreng in 
geld vol te storten door middel van een schuldvordering die niet voortvloeit uit een voor-
schot in geld;  (dat)  aangezien de schuldvordering waarop (de eiser) zich beroept,  niet 
voortvloeit  uit  een  of  ander  voorschot  maar  de  tegenwaarde  vormt van  prestaties  die 
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laatstgenoemde geleverd heeft, (de eiser) zijn schuld betreffende het saldo van het kapi-
taal niet kan aflossen door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvordering", ver-
antwoordt zijn beslissing om het middel van schuldvergelijking te verwerpen, niet naar 
recht (schending van de artikelen 1234, 1289, 1290, 1291, 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 29 en 29bis van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij het ko-
ninklijk besluit van 30 november 1935, voor zover nodig, 448 en 449 van de vennoot-
schappenwet vervat in de wet van 7 mei 1999).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1291, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft schuldver-

gelijking 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.

Het arrest beslist dat eisers schuldvordering op de vennootschap EN.GE.BAT 
in vereffening niet opeisbaar was en dat er bijgevolg geen schuldvergelijking tus-
sen  die  schuldvordering  en  eisers  schuld  bij  die  vennootschap  heeft  kunnen 
plaatsvinden, op grond dat "de vereffenaar niet alleen het beginsel van de schuld-
vergelijking  nooit  heeft  aanvaard,  maar  de  uitbetaling  van  [eisers]  prestaties 
daarenboven afhankelijk heeft gesteld van de voorafgaande volstorting van het 
saldo van het kapitaal".

Het  arrest,  dat  steunt op dergelijke gegevens waaruit  geen voorwaarde kan 
worden afgeleid die een invloed heeft op de opeisbaarheid van eisers schuldvor-
dering, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
De schuldvorderingen die, met toepassing van artikel 184 van de gecoördi-

neerde wetten op de handelsvennootschappen, niet kunnen leiden tot maatrege-
len van tenuitvoerlegging waartoe individueel wordt overgegaan door de schuld-
eisers die geen bijzonder voorrecht of zakelijke zekerheid hebben, zijn die welke 
ontstaan uit  verbintenissen die vóór de vereffening van de vennootschap zijn 
aangegaan.

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de boedelschuldeisers aan dezelf-
de regeling als de schuldeisers in de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien 
van de laatstgenoemden.

Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die 
schuldeisers en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of 
van een zakelijke zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individu-
ele vervolgingen tegen die boedel instellen.

Het arrest oordeelt, met overneming van de redenen van het beroepen vonnis, 
dat de boedelschuldeisers het risico lopen met elkaar in conflict te komen indien 
ze talrijk zijn en indien het actief beduidend laag is, of met andere schuldeisers 
die houder zijn van zakelijke zekerheden en van bijzondere voorrechten, en dat 
de verdeling van het geld, in dergelijk geval van samenloop, binnen de mate van 
het mogelijke moet geschieden.
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Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen eisers schuld, die vol-
gens de vaststellingen van het arrest een schuld van de boedel van de vereffening 
vormt, en de schuldvordering van de vennootschap EN.GE.BAT niet vóór het 
faillissement van die vennootschap heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is 
op het risico van een dergelijke samenloop maar niet vaststelt dat die samenloop 
heeft plaatsgevonden, schendt alle in dat onderdeel bedoelde wettelijke bepalin-
gen, met uitzondering van de artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997.

Het arrest leidt uit die beslissing bijgevolg niet wettig af dat de schuldvergelij-
king tussen de schulden, na faillissement, niet kon plaatsvinden bij gebrek aan 
een objectieve samenhang tussen die schulden.

Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang :
Wegens de gegrondheid van het eerste en het derde onderdeel zijn de overwe-

gingen van het arrest waartegen het onderdeel opkomt, niet langer overtollig.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een aandeelhouder, die het saldo van 

zijn plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die 
schuld af te lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op 
die vennootschap heeft.

Het arrest dat, met overneming van de redenen van het bestreden vonnis, oor-
deelt dat de eiser, die het saldo van het kapitaal moet volstorten, een schuld aan-
voert die niet voortvloeit uit een voorschot in geld die voor de eiser een daadwer-
kelijke uitgave meebrengt, maar de tegenwaarde vormt van de door hem gelever-
de prestaties, verantwoordt zijn beslissing dat niet kan worden toegestaan dat de 
eiser zijn schuld aflost door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvorde-
ring, niet naar recht.

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 Bergen.

25 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
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neraal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 434

3° KAMER - 25 september 2006

1º KOOP - ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
VERKOOP - ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

3º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - VERKOOP 
- ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

1º,  2°  en  3°  Wanneer,  in  geval  van verkoop van roerende goederen,  in  de  algemene  
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot  opschorting van  
eigendomsoverdracht  tot  de volledige betaling van de prijs  opgenomen wordt,  is  niet  
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101, Faillissementswet 1997)

(ATRADIUS n.v. T. Mrs. CAVENAILE EN TANGHE, curatoren van het faillissement van CURVER LAWN COMFORT n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0554.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 april 2005 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 101 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het opgesteld was 

vóór de wijziging bij de wet van 4 september 2002;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt, op grond van de redenen van het beroepen vonnis die het overneemt, 

vast dat de naamloze vennootschap DSM Belgium, tussen juli en september 1999, aan de 
naamloze vennootschap Curver Lawn Comfort, die later failliet zou worden verklaard en 



1810 HOF VAN CASSATIE 25.9.06 - Nr. 434 

waarvan de verweerders de curatoren zijn, polypropyleen heeft geleverd, dat er voor die 
leveringen verschillende facturen zijn opgemaakt die niet zijn betaald, dat de schuldvorde-
ring van DSM Belgium 37.865.305 BEF bedroeg, een bedrag dat niet betwist wordt, dat 
die schuldvordering aan eiseres is overgedragen. Het arrest verwerpt zowel de vordering 
van eiseres tot teruggave van de eigendom van het verkochte polypropyleen dat op het 
ogenblik van het vonnis van faillietverklaring in het bezit van de gefailleerde vennoot-
schap was, als haar vordering tot veroordeling van de verweerders qualitate qua om haar 
de waarde te storten van het gekochte polypropyleen, dat is aangewend voor de voortzet-
ting van de bedrijfsactiviteit na het faillissement, een vordering die eiseres had ingesteld 
op grond van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 (zoals het was opgemaakt vóór 
de wijziging bij de wet van 4 september 2002) en waarbij zij zich beroept op een beding 
van eigendomsvoorbehoud.

Het arrest beslist dat het beding van eigendomsvoorbehoud, luidens artikel 101 van de 
wet van 8 augustus 1997, slechts uitwerking heeft indien het "schriftelijk is overeengeko-
men, uiterlijk op het ogenblik van de levering" van de teruggevorderde goederen.

Het arrest is gegrond op de volgende redenen van het bestreden vonnis, die het over-
neemt :

"Dat het beding, om aan de curator tegengeworpen te kunnen worden, vóór de levering 
schriftelijk moet zijn overeengekomen;

Dat de door de wetgever aangewende bewoordingen weliswaar dubbelzinnig kunnen 
worden genoemd;

Dat de rechtsleer en de rechtspraak verdeeld zijn over de vraag, zoals in feite gepleit 
wordt, of algemene voorwaarden die voorkomen op niet geprotesteerde facturen en een 
beding van eigendomsvoorbehoud bevatten, door hun stilzwijgende aanvaarding beant-
woorden aan de voorwaarde van de voormelde bepaling;

(...)
Dat het met de tekst van de wet strookt dat van de koper geëist wordt dat hij instemt 

met het beding van eigendomsvoorbehoud door ten laatste op het ogenblik van de leve-
ring van de goederen een geschrift te ondertekenen;

(...)
Dat (de eiseres) geen leveringsbon voorlegt waaruit blijkt dat de gefailleerde vennoot-

schap zou hebben ingestemd met het beding van eigendomsvoorbehoud;
Dat haar vordering niet kan worden aangenomen, aangezien niet is voldaan aan de toe-

passingsvoorwaarden van artikel 101 van de faillissementswet".
Het arrest is tevens gegrond op de volgende redenen :
"Er dient beklemtoond, toegevoegd of gepreciseerd te worden dat:
- het wetsvoorstel en de daaropvolgende wet van 4 september 2002 (...) niet tot doel 

hadden artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 uit te leggen maar te wijzigen, en het 
herstel van de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 101 
volstaat op zich niet om de uitlegging die het hof [van beroep] aan dat artikel geeft, te wij-
zigen. Hoewel de wijziging van de wet tot doel leek te hebben een einde te maken aan de 
interpretatieve verschillen door een soepelere uitlegging voorop te stellen, vormt de ver-
duidelijking betreffende de schriftelijke aanvaarding die de regering maakt in het door 
haar voorgestelde amendement dat later artikel 101 zou worden, niettemin een van de be-
perkingen op de erkenning van de tegenstelbaarheid aan derden van het beding van eigen-
domsvoorbehoud. De vereiste van schriftelijke aanvaarding vertraagt het handelsverkeer 
niet, gezien, met name, de ontwikkeling van de communicatiemiddelen, en lijkt het risico 
op nieuwe betwistingen te hebben bezworen (...);
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- de bevestigingen van verkoop die (de eiseres) voorlegt, geen enkele schriftelijke of 
uitdrukkelijke aanvaarding van het beding van eigendomsvoorbehoud door de koper be-
vatten; ze vermelden op de achterkant van het document hooguit dat 'de verkoopvoor-
waarden van de naamloze vennootschap DSM Belgium van toepassing zijn op onze ver-
kopen';

- de leveringen geen deel uitmaken van een raamovereenkomst waarvan het bestaan 
niet kan voortvloeien uit de stilzwijgende aanvaarding van het beding van eigendoms-
voorbehoud dat deel uitmaakt van de algemene verkoopvoorwaarden op de achterkant van 
de bevestigingen van bestelling en van de facturen, en uit een aanvaarding, ongeacht de 
frequentie en de regelmaat van de handelsbetrekkingen tussen DSM Belgium en Curver 
Lawn Comfort".

Grieven
Luidens artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 kunnen de roerende goederen, ver-

kocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van 
de prijs, slechts op grond van dat beding van de schuldenaar worden teruggevorderd, voor 
zover dit schriftelijk is overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het 
goed.

Eerste onderdeel
De eiseres had tot staving van haar vordering in haar conclusie met name geschreven :
"Zoals (de eiseres) in haar voorgaande geschriften uiteenzette,
a) het beding wel degelijk is overeengekomen;
b) het beding wel degelijk is overeengekomen in een geschrift dat vóór of gelijktijdig 

met de levering is opgemaakt en kan dus aan het faillissement worden tegengeworpen.
(De gefailleerde vennootschap) beweert de bewijswaarde van de 76 bevestigingen van 

bestelling te verwerpen (die het per vergissing als 'bestelbons' omschrijft).
Die documenten zijn weliswaar niet ondertekend voor de gefailleerde vennootschap, 

aangezien het documenten betreft waarin de geplaatste bestellingen bevestigd worden, do-
cumenten die geruime tijd vóór de levering aan de koper verzonden worden en van de 
verkoper uitgaan.

De [gefailleerde vennootschap] heeft ze echter niet betwist en heeft, door de overeen-
komst welbewust te laten uitvoeren, de bedingen ervan stilzwijgend maar noodzakelijker-
wijs aanvaard.

[De verweerders] betogen, met een stoutmoedigheid die aan kwade trouw grenst, dat de 
voorzijde van de bevestigingen van bestelling (omschreven als bestelbons) niet verduide-
lijkt dat de voorwaarden op de ommezijde vermeld staan.

Welnu, de bevestigingen van bestelling zijn gedrukt op papier dat zo dun is dat de tekst 
met de algemene voorwaarden, op de achterkant, ook op de voorzijde zichtbaar is (in de 
veronderstelling dat de aangestelden van [de gefailleerde vennootschap] al niet de reflex 
hebben gehad om de achterkant van die documenten te bekijken, aangezien ze deze maan-
denlang in grote hoeveelheden ontvangen hebben).

(De eiseres) legt in haar stukken een document met briefhoofd voor dat gebruikt werd 
voor het drukken van de bevestigingen van bestelling en de facturen".

De eiseres betoogde in essentie eveneens dat de betwiste verkopen waren voorafgegaan 
door "bevestigingen van bestelling" en dat op de achterkant van die bevestigingen de alge-
mene verkoopvoorwaarden van de verkoopster,  waaronder  ook het  beding van eigen-
domsvoorbehoud, vermeld werden, en dat dit beding dus wel degelijk "schriftelijk was 
overeengekomen" en "noodzakelijkerwijs" vóór de leveringen door de koopster was aan-
vaard.
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Het arrest antwoordt echter noch door de aangevochten redenen noch door enige andere 
reden op dit verweermiddel.

Het is  dus niet  regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
Wanneer  het  beding van eigendomsvoorbehoud voorkomt in  de algemene verkoop-

voorwaarden die vermeld worden op de facturen van levering van de verkochte goederen, 
is niet vereist, opdat het na het faillissement van de koper uitwerking zou hebben en aan 
de vereiste van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 zou zijn voldaan, dat die factu-
ren door de koper schriftelijk aanvaard zijn. Een stilzwijgende aanvaarding volstaat en 
kan voortvloeien uit de ontvangst van de verkochte goederen en uit de afwezigheid van 
enig protest.

Zulks gold reeds vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 september 2002 tot wijzi-
ging van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997.

Het arrest, dat de vorderingen van de eiseres in essentie verwerpt, op grond dat het be-
twiste beding dat vervat is in de algemene voorwaarden van de verkoopster die op haar 
facturen vermeld worden, door de verkoopster niet uiterlijk bij levering van de verkochte 
goederen schriftelijk is aanvaard, is niet naar recht verantwoord (schending van artikel 
101 van de wet van 8 augustus 1997).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel 
Artikel 101, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt 

dat de roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht 
opschort tot de volledige betaling van de prijs, slechts op grond van dat beding 
van de schuldenaar teruggevorderd kunnen worden, voor zover dit schriftelijk is 
overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed 

Uit die bepaling volgt niet dat het beding, wanneer het, zoals te dezen, deel uit-
maakt van de algemene verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld worden, 
door de schuldenaar schriftelijk aanvaard moet worden opdat het uitwerking kan 
hebben.

Het arrest, dat een dergelijke schriftelijke aanvaarding vereist, schendt artikel 
101, tweede lid, van de faillissementswet.

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 Arbeidshof te Brussel.
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25 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 435

2° KAMER - 26 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

2º STRAFVORDERING - AANWENDING VAN RECHTSMIDDELEN - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

1º en 2°  Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die  
bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde  
of samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om 
de rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd 
om namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen,  
met inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen  
deze rechtspersoon ingestelde strafvordering1. (Art. 2bis, V.T.Sv.)

(V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Christian VANDEWAL:
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van eiseres sub II als beklaagde
1.  Met  hervorming  van  het  vonnis  van  de  politierechtbank  te  Oudenaarde  van  19 

november 2004,  veroordeelden de appelrechters,  met éénparigheid van stemmen, eiser 
sub I, zijnde een natuurlijk persoon, tot een geldboete van 200 EUR met uitstel gedurende 
3 jaar voor 175 EUR, en eiseres sub II, zijnde een rechtspersoon, tot een geldboete van 
250 EUR met uitstel gedurende 3 jaar voor 200 EUR, uit hoofde van inbreuk op artikel 
67ter alinea 4 van de Wegverkeerswet. 

2. Artikel 2bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om 
de  rechtspersoon  te  vertegenwoordigen,  wordt  ingesteld  wegens  dezelfde  of 
samenhangende  feiten,  de  rechtbank  die  bevoegd  is  om  kennis  te  nemen  van  de 
strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad 
hoc aanwijst om deze te vertegenwoordigen.

3. Deze bepaling, geïnspireerd op het Franse systeem2, werd ingevoerd door artikel 12 
van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen (B.S. 22 juni 1999) en strekte ertoe een oplossing te bieden voor het geval 
waarin tussen de rechtspersoon en degene die bevoegd is om die te vertegenwoordigen 
een belangenconflict bestaat. 

Door het aanwijzen van een lasthebber ad hoc kunnen dergelijke belangenconflicten 

1 Zie concl. O.M.
2 Art. 706-43 van de Franse Code de Procédure pénale.
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worden vermeden3. Het is immers niet aangewezen de rechtspersoon die vervolgd wordt 
ook  te  laten  vertegenwoordigen  door  een  natuurlijke  persoon  die  eveneens  vervolgd 
wordt. 

4. Van een mogelijk belangenconflict kan sprake zijn zodra de verdedigingsstrategie 
van de rechtspersoon die van de natuurlijke persoon dreigt te doorkruisen4.

5. Aan de orde in deze zaak is de vraag of, wanneer een dergelijke lasthebber ad hoc 
door de rechtbank werd aangewezen, een rechtsmiddel tegen een beslissing over de tegen 
de  rechtspersoon  ingestelde  strafvordering  enkel  kan  worden  aangewend  door  deze 
lasthebber ad hoc dan wel of de rechtspersoon via andere vertegenwoordigers zelf nog 
steeds bevoegd blijft om dit zelfstandig te doen buiten de lasthebber ad hoc om.

6. Ik meen ter zake dat de bevoegdheid van de lasthebber ad hoc om rechtsmiddelen  
aan te wenden exclusief is. Het doel belangenconflicten te vermijden kan slechts blijvend 
worden  gerealiseerd  wanneer  enkel  de  lasthebber  ad  hoc,  die  de  belangen  van  de 
rechtspersoon  behartigt  en  haar  verdedigingsstrategie  bepaalt,  eventueel  tegen  de 
belangen in van de medevervolgde natuurlijke persoon die normaal bevoegd is om de 
rechtspersoon  te  vertegenwoordigen,  als  enige  bevoegd  blijft  om  rechtsmiddelen  – 
waaronder het instellen van cassatieberoep – aan te wenden. Zoniet zou de verdediging 
van de lasthebber ad hoc volledig uitgehold kunnen worden door initiatieven van andere 
vertegenwoordigers5. 

7. Wanneer een lasthebber ad hoc door de rechtbank is aangewezen, wordt hij in het 
strafproces naar mijn oordeel de enige woordvoerder van de rechtspersoon en dus met 
uitsluiting van alle andere personen bevoegd om in de strafrechtelijke procedure in naam 
van de rechtspersoon op te treden en inzonderheid om een rechtsmiddel aan te wenden. 
Hij vertegenwoordigt immers gedurende het ganse proces de rechtspersoon en beslist op 
welke wijze de verdediging zal worden georganiseerd. Zijn mandaat neemt in principe 
slechts een einde op het ogenblik dat de strafvordering tegen de rechtspersoon resulteert 
in een beslissing die kracht van gewijsde verkrijgt. 

8. In deze zaak werd ter terechtzitting van 23 september 2005, op verzoekschrift, door 
de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Oudenaarde,  derde  correctionele  kamer,  mr.  P., 
advocaat te G., aangewezen als lasthebber ad hoc om eiseres sub II te vertegenwoordigen.

9.  Zowel  de  natuurlijke  persoon  (eiser  sub  I)  als  de  rechtspersoon  (eiseres  sub  II) 
werden in het bestreden vonnis van 21 oktober 2005 veroordeeld tot betaling van een 
geldboete; ook de natuurlijke persoon (eiser sub I) stelde cassatieberoep in tegen deze 
beslissing.  Ook  in  de  cassatieprocedure  blijft  er  dus  een  mogelijk  belangenconflict 
bestaan.

10. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat het bestreden vonnis 
op  tegenspraak werd uitgesproken ten aanzien  van  alle  partijen,  met  inbegrip  van  de 
lasthebber ad hoc.

11.  Ter  zitting  van  23  september  2005,  waarop  de  zaak  in  hoger  beroep  voor  de 
correctionele  rechtbank  te  Oudenaarde  werd  behandeld,  was  de  lasthebber  ad  hoc 
vertegenwoordigd door een advocaat; het staat mijns inziens buiten kijf dat een lasthebber 
ad hoc – hij weze zelf advocaat of niet – voor de verdediging van de rechtspersoon beroep 
kan doen op de bijstand van een door hem aangestelde (andere) advocaat en deze laatste 
proceshandelingen kan laten stellen in zijn naam.

12. Op 7 november 2005 is mr. S., advocaat te O., verschenen ter correctionele griffie 

3 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 115. 
4 P. HELSEN, “De lasthebber ad hoc in het strafrecht: een eerste verkenning op braakliggend terrein”, 
T. Strafr., 2003, (2) 2.
5 Ibid., 8-9. 



Nr. 435 - 26.9.06 HOF VAN CASSATIE 1815 

van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde om cassatieberoep in te stellen namens 
de rechtspersoon en niet namens de lasthebber ad hoc. Dit cassatieberoep werd blijkens 
het uittreksel uit het register der akten van hoger beroep en van voorziening in cassatie 
ingesteld “als beklaagde en in alternatieve orde als burgerlijk aansprakelijke over V.”.

13. Nu ter zake het cassatieberoep niet werd ingesteld door of namens de lasthebber ad 
hoc,  is  dit  cassatieberoep  ingesteld  door  de  rechtspersoon  naar  mijn  oordeel  niet 
ontvankelijk.

Ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  van  eiseres  sub  II  als  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij 

14.  De  appelrechters  hebben  de  eiseres  sub  II  niet  burgerrechtelijk  aansprakelijk 
verklaard voor eiser sub I.

15. Het cassatieberoep van eiseres sub II in zoverre gesteld in haar hoedanigheid van 
civielrechtelijk aansprakelijke partij is naar mijn oordeel bij gebrek aan belang dan ook 
niet ontvankelijk.

Conclusie : verwerping 

ARREST

(A.R. P.05.1663.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 21 oktober 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde.
De beide eisers voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan dit arrest 

is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het artikel 2bis Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in-

gevoegd bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van rechtspersonen, bepaalt: 

"Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die be-
voegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens de-
zelfde of samenhangende feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is om kennis te 
nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoek-
schrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te vertegenwoordigen."

2. Wanneer een lasthebber ad hoc door de rechtbank is aangewezen om een 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc be-
voegd om namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatie-
beroep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon in-
gestelde strafvordering. 

3. Te dezen werd de eiser sub 1, te weten de natuurlijke persoon, gedagvaard 
wegens inbreuk op artikel 67ter,  vierde alinea, Wegverkeerswet (telastlegging 
A). Tevens werd de eiseres sub 2, te weten de rechtspersoon, gedagvaard wegens 
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inbreuk op artikel 67ter, vierde alinea, Wegverkeerswet (telastlegging B) en, in 
alternatieve orde met de telastlegging B, gedagvaard om zich burgerrechtelijk en 
solidair aansprakelijk te horen verklaren met de eiser sub 1, haar aangestelde, 
voor de geldboete en de kosten. Niemand heeft zich in deze procedure burgerlij-
ke partij gesteld.

4. Ter terechtzitting van 23 september 2005 werd, op verzoekschrift, door de 
correctionele rechtbank te  Oudenaarde mr.P.,  advocaat  te  G.,  aangewezen als 
lasthebber ad hoc voor de eiseres sub 2, te weten de rechtspersoon. 

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden 
vonnis op tegenspraak werd uitgesproken ten aanzien van alle partijen, met inbe-
grip van de lasthebber ad hoc.

6. Op 7 november 2005 is mr. S., advocaat te O., ter correctionele griffie van 
de rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde verschenen om namens bvba Ga-
rage Carrosserie Vanhoonacker, thans bvba DV Services, cassatieberoep in te 
stellen als beklaagde en in alternatieve orde als burgerlijk aansprakelijke.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cas-
satieberoep voor de eiseres sub 2 werd ingesteld door of namens de lasthebber ad 
hoc. Uit die stukken blijkt evenmin dat mr. P. van haar opdracht van lasthebber 
ad hoc door de correctionele rechtbank is ontheven en bij beslissing van diezelf-
de rechtbank in die opdracht opgevolgd werd door mr. V. 

Het cassatieberoep van de eiseres sub 2 in zoverre gesteld in haar hoedanig-
heid van beklaagde is derhalve niet ontvankelijk. 

8. De appelrechters hebben de eiseres sub 2 niet burgerrechtelijk en solidair 
aansprakelijk verklaard met de eiser sub 1.

Het cassatieberoep van de eiseres sub 2 is in zoverre gesteld in haar hoedanig-
heid van civielrechtelijk aansprakelijke partij bij gebrek aan belang eveneens niet 
ontvankelijk.

Onderzoek van de middelen 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
18. 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.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal –  Advocaten: mrs. L. Diependaele, Oudenaarde en P. Van Lierde, Ouden-
aarde.
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Nr. 436

2° KAMER - 26 september 2006

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJN VAN DAGVAARDING - NIET-
NALEVING VAN DE TERMIJN - VEROORDELING OP TEGENSPRAAK - GELDIGHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJN VAN 
DAGVAARDING - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - VEROORDELING OP TEGENSPRAAK - GELDIGHEID

1º en 2° Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet-naleving van de 
termijn van dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van  
verdediging  is  miskend12.  (Artt.  145,  146,  eerste  lid,  174,  tweede  lid  en  182,  Sv.; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(G.)

ARREST

(A.R. P.06.0373.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brugge van 3 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
3. Het middel voert aan dat de eiser laattijdig werd gedagvaard zodat de dag-

vaarding nietig moest worden verklaard.
4.  Artikel  146, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat krachtens artikel 

174, tweede lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de rechtsple-
ging in hoger beroep, bepaalt dat een termijn van ten minste tien dagen, die in 

1 Zie Cass., 21 juni 1983, AR 7987, nr 585.
2 Het arrest  is  gewezen op strijdige  conclusie  van het  openbaar  ministerie.  Dit  dient  te  worden 
begrepen zoals hierna uitgelegd. De memorie tot staving van de voorziening, zoals neergelegd voor 
eiser,  was  ondertekend  loco  met  een  onleesbare  handtekening  en  zonder  vermelding  van  de 
hoedanigheid.  Dit  betekent  dat  die  memorie,  op  het  ogenblik  dat  ze  werd  neergelegd,  niet 
ontvankelijk was. Aldus had het openbaar ministerie in zijn conclusie de middelen van eiser niet 
ontmoet. Een door het O.M. opgeworpen ambtshalve middel werd door het Hof niet aanvaard. Eiser 
werd door de feitenrechter veroordeeld tot een geldboete van € 50,00 verhoogd met 45 opdeciemen 
of  een  vervangend rijverbod van 8  dagen,  waarvan de  tenuitvoerlegging  gedurende  3  jaar  werd 
uitgesteld voor een gedeelte van € 25,00 verhoogd met 45 opdeciemen. De appelrechters verzuimden 
echter een vervangend rijverbod op te leggen voor het gedeelte waarvoor uitstel werd verleend. Het 
O.M. was de mening toegedaan dat deze schending van artikel 8, §1, eerste lid, Probatiewet en van 
artikel 69bis, Wegverkeerswet, die tot gevolg had dat het verleende uitstel onwettig was, leidde tot 
een beslissing die eiser kon schaden. Alhoewel niet in debat blijft nog de vraag, in het licht van het 
bepaalde  in  artikel  41,  Wegverkeerswet,  in  welke  mate  de  appelrechters  uitstel  hadden  kunnen 
verlenen.
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voorkomend geval verlengd wordt wegens de afstand, tussen de dagvaarding en 
de verschijning moet gelaten worden, op straffe van nietigheid van de veroorde-
ling die bij verstek tegen de gedaagde mocht worden uitgesproken.

Wanneer, zoals ten deze, de zaak op tegenspraak is behandeld, brengt de niet-
naleving van die termijn van dagvaarding slechts de nietigheid van de veroorde-
ling mee als het recht van verdediging is miskend.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser zich 
over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder een miskenning van zijn recht 
van verdediging aan te voeren. Hij kan zulks niet voor het eerst in cassatie doen.

Het middel is niet ontvankelijk.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
11. 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.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Delporte, Gent.

Nr. 437

2° KAMER - 26 september 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VEROORDELING DOOR DE EERSTE 
RECHTER TOT ÉÉN STRAF VOOR BEPAALDE TENLASTELEGGINGEN - VRIJSPRAAK DOOR DE EERSTE 
RECHTER VOOR EEN TENLASTELEGGING - HERVORMING - VEROORDELING VOOR ALLE 
TENLASTELEGGINGEN - VOORTGEZET MISDRIJF - BEHOUD VAN DE STRAF OPGELEGD DOOR DE 
EERSTE RECHTER - VEREISTE

Eenstemmigheid  is  vereist  wanneer  de  appelrechters  op  het  hoger  beroep  van  het 
openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan drie tenlasteleggingen A, B en C 
en hem hiervoor slechts één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, na  
vrijspraak voor de tenlastelegging C, voor de vermengde tenlasteleggingen A en B had 
opgelegd12.(Art. 211bis, Sv.)

(D.)

1 Cass., 20 mei 1980, AC., 1979-1980, 1166.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 2537. 
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ARREST

(A.R. P.06.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 15 maart 2006.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie werd op 25 september 2006 ontvangen ter griffie van het Hof, 

dit is zowel minder dan acht dagen voor de terechtzitting als na verloop van meer 
dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is inge-
schreven.

2. De memorie is krachtens artikel 420bis, eerste en tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering niet ontvankelijk.

Ambtshalve middel
3. Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
4. De eiser werd vervolgd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen (te-

lastlegging A) en voor twee verkeersrechtelijke inbreuken (telastleggingen B en 
C).

De eerste rechter verklaarde hem schuldig aan de telastleggingen A en B en 
veroordeelde hem uit dien hoofde tot één straf. Hij sprak hem evenwel vrij voor 
de telastlegging C.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie verklaren de appelrechters de 
eiser schuldig aan de drie telastleggingen A, B en C en leggen de eiser hiervoor 
slechts één straf op, namelijk dezelfde straf als de eerste rechter voor de ver-
mengde telastleggingen A en B had opgelegd. Zij doen deze uitspraak zonder 
eenstemmigheid.

Aldus schendt het bestreden vonnis de vermelde wetsbepaling.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Hasselt, zetelende in hoger 

beroep. 
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26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. P. Geukens, Tongeren.

Nr. 438

2° KAMER - 26 september 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - TOEZENDING AAN DE OVERTREDER - 
TERMIJN - NIET-NALEVING TERMIJN VAN TOEZENDING - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN 
RECHTSPERSOON - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - AFSCHRIFT - TOEZENDING AAN DE 
OVERTREDER - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN 
RECHTSPERSOON - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - AFSCHRIFT - TOEZENDING AAN DE 
OVERTREDER - NIET-NALEVING TERMIJN VAN TOEZENDING - VRAAG OM INLICHTINGEN - TERMIJN 
VAN MEDEDELING - AANVANG

1º De niet-naleving van de termijn, bepaald door artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet,  
brengt geen nietigheid mee van het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding 
maar enkel dat dit proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest en slechts geldt 
als inlichting1. (Art. 62, achtste lid, Wegverkeerswet)

2º Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet, voorziet geen sanctie in geval het proces-
verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet,  
werd verstuurd. (Artt. 62, achtste lid, en 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet)

3º Wanneer het proces-verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid,  
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet gevoegd  
werd bij een tijdig verstuurd proces-verbaal van vaststelling, hetzij mondeling is geschied,  
neemt de termijn van 15 dagen binnen dewelke de mededeling van artikel 67ter, tweede 
en derde lid,  Wegverkeerswet  moet  gebeuren,  slechts  een aanvang vanaf  de  datum 
waarop  ook  de  vraag  om  inlichtingen  wordt  verstuurd  of  de  vraag  om  inlichtingen  
mondeling  wordt  gesteld2.  (Artt.  62,  achtste  lid,  en  67ter,  tweede  en  derde  lid, 
Wegverkeerswet)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0572.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Gent van 2 maart 2006.

1 Cass., 22 okt. 1985, AR 9748, nr 116; Cass., 25 mei 1999, AR P.97.1008.N, nr 305.
2 Zie Cass., 29 nov. 2005, AR P.05.0995.N, nr 635
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De beide eiseressen stellen in één verzoekschrift drie middelen voor. Dit ver-
zoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
3. De niet-naleving van de termijn bepaald door artikel 62, achtste lid, Weg-

verkeerswet, brengt geen nietighied mee van het proces-verbaal van vaststelling 
van overtreding maar enkel dat dit proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde 
verliest en geldt als inlichting waarvan de rechter onaantastbaar de bewijswaarde 
beoordeelt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet voorziet niet in sanctie in geval 

het proces-verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, 
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet 
gevoegd  werd  bij  een  tijdig  verstuurd  proces-verbaal  van  vaststelling,  hetzij 
mondeling is geschied.

In zulk geval neemt evenwel de termijn van 15 dagen binnen dewelke de me-
dedeling van artikel 67ter, tweede en derde lid, Wegverkeerswet moet gebeuren, 
slechts een aanvang vanaf de datum waarop ook de vraag om inlichtingen wordt 
verstuurd of de vraag om inlichtingen mondeling wordt gesteld.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
5.  Voor het  overige oordelen de appelrechters dat  de eiseressen, indien zij 

maatregelen hadden genomen om te registreren welke chauffeur op welk ogen-
blik met welk voertuig reed, "zonder enig probleem, zelfs meer dan 2 maanden 
na de vaststellingen, de identiteit van de chauffeur kunnen nagaan en kenbaar 
maken". 

Aldus beantwoorden zij het verweer van eiseres II dat "door de laattijdigheid 
van de kennisgeving van het proces-verbaal de mogelijkheid is ontnomen aan te 
tonen wie werkelijk met het voertuig reed op het ogenblik van de overtreding" en 
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. S. Gobert, Gent en W. Dobbelaere, Gent.

Nr. 439

2° KAMER - 26 september 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEMISDRIJVEN - SLUIKINVOER - MOREEL BESTANDDEEL - 
AARD - MEDEDADERSCHAP - VEREISTE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
DOUANEMISDRIJVEN - SLUIKINVOER - MOREEL BESTANDDEEL - AARD - MEDEDADERSCHAP - 
VEREISTE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT - 
BEOORDELING - MARGINALE TOETSING

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT - BEOORDELING - 
TOEZICHT VAN HET HOF

6º STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - 
VONNISGERECHT - BEOORDELING - TOEZICHT VAN HET HOF

1º en 2° Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk  
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft  
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste  
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet  
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Artt. 66 en 67 Sw,  en 
220, Algemene Wet Douane en Accijnzen)

3º De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel beoordeeld 
naar de loop van het ganse proces en niet enkel naar de verstreken tijd tussen bepaalde 
onderzoeksdaden  onderling  of  tussen  het  afsluiten  van  het  vooronderzoek  en  de  
aanhangigmaking van de zaak bij de rechter1. (Art. 6.1, E.V.R.M.)

4º, 5° en 6°  Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met 
inachtneming  van  de  complexiteit  ervan,  het  gedrag  van  de  beklaagde  en  van  de  
gerechtelijke  overheden,  in  feite  te  oordelen  of  de  redelijke  termijn  tussen  de  
beschuldiging en het vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de  
vaststellingen  die  hij  verricht  geen  gevolgtrekking  afleidt  die  deze  niet  kunnen 
verantwoorden23. (Art. 6.1, E.V.R.M.)

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 1384 e.v.
2 Ibid.
3 Cass.,  5  mei 1987,  AR 1059, nr 517;  Cass.,  12 april  2000,  AR P.00.0136.F,  nr  247;  Cass.,  8 
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(D. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.0604.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 15 maart 2006.
De eiseres voert 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 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres om zich als mededaderes "schul-

dig gemaakt [te] hebben aan de sluikinvoer van sigaretten van het merk Regal, 
niet voorzien van Belgische fiscale kentekens [...]".

2. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest de schuld van de eiseres af-
leidt uit de loutere vaststelling dat zij niet geloofwaardig maakt het slachtoffer te 
zijn geworden van een schulduitsluitingsgrond, terwijl het haar ten laste gelegde 
misdrijf vereist dat het misdrijf "wetens en willens" moet zijn gepleegd.

3.  Sluikinvoer  is  inderdaad  geen  onachtzaamheidsmisdrijf  of  onopzettelijk 
misdrijf.  Bij  dit  misdrijf  moet integendeel  bewezen worden dat  de beklaagde 
"wetens en willens" de goederen heeft ingevoerd waarvan geen aangifte werd ge-
daan. Wat de mededader betreft is ten minste vereist en volstaat het dat bewezen 
wordt dat hij wetens en willens enige door de wet bepaalde vorm van medewer-
king aan het misdrijf heeft verleend.

De door de eiseres bekritiseerde algemene overwegingen van het bestreden ar-
rest betreffende het bewijs inzake douanemisdrijven van de schuld door de wets-
overtreding zijn hier dan ook onjuist.

4. Het blijkt evenwel uit de overige redenen van het bestreden arrest, die het 
onderdeel  niet  bekritiseert,  dat  het  in  werkelijkheid de eiseres  als mededader 
schuldig acht op grond van de feitelijke gegevens die het bespreekt. 

Het arrest overweegt in dit verband: "Dat uit het geheel van voormelde gege-
vens en vaststellingen buiten elke redelijke twijfel vaststaat dat [de eiseres] haar 
rechtstreekse en onontbeerlijke medewerking heeft verleend aan het plegen van 
de haar ten laste gelegde feiten van sluikinvoer; dat zij op het tijdstip waarop zij 
haar deelnemingshandelingen stelde, wist, minstens redelijkerwijze had moeten 
weten dat haar handelen kaderde in een fraudegebeuren".

Deze overwegingen verantwoorden op zich wettig de schuldigverklaring van 

februari 2005, AR P.04.1317.N, nr 77.
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de eiseres.
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden is niet ontvankelijk.
(...)
Tweede middel
6. Het bestreden arrest oordeelt dat de redelijke termijn voor de afdoening van 

het tegen de eiseres ingestelde strafproces niet is overschreden. Het overweegt in 
dit verband: "Dat, gelet op wat voorafgaat, niet blijkt dat het dossier gedurende 
een onverantwoord lange periode onaangeroerd is gebleven; dat de procedure, 
zowel in haar geheel als naar de afzonderlijke fasen binnen de procedure, alle 
omstandigheden in acht genomen, regelmatig en relatief snel is verlopen; dat de 
bewijslevering in essentie niet werd aangetast door de duur van de procedure en 
de rechten van de verdediging niet werden geschonden". 

7. Het middel voert aan dat het arrest geen verantwoording geeft, in het licht 
van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming van de complexiteit er-
van, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke overheden, voor het 
verstrijken van lange periodes tussen de verschillende onderzoeksdaden en de 
vaststelling voor het vonnisgerecht. Het middel stelt vervolgens in essentie dat 
uit de vaststellingen van het bestreden arrest integendeel blijkt dat de redelijke 
termijn wel is overschreden. 

8. De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel 
beoordeeld naar de loop van het hele proces en niet naar de enkel verstreken tijd 
tussen bepaalde onderzoeksdaden onderling of tussen het afsluiten van het voor-
onderzoek en de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met in-
achtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de 
gerechtelijke overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de be-
schuldiging en het vonnis is overschreden. Het Hof gaat enkel na of de rechter 
uit de vaststellingen die hij verricht, geen gevolgtrekking afleidt die deze niet 
kunnen verantwoorden.

9. Het bestreden arrest leidt uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekking af die 
deze niet kunnen verantwoorden. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing over de strafvordering is overeenkomstig 
de wet gewezen.

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

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Gryse, H. Van Bavel, Brussel en De Bruyn.

Nr. 440

2° KAMER - 27 september 2006

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - TOEPASSINGSGEBIED - SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - AMBTSHALVE 
VEROORDELING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING - UITSTEL - TOEPASSING

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELING - UITSTEL - TOEPASSING

1º, 2° en 3°  De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel  
35,  laatste  lid,  W.  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  dec.  1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald (impliciet)1.  (Art. 8, 
§1, eerste lid, W. 29 juni 1964)

'(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. Y.)

Conclusie van dhr. advocaat-generaal Damien Vandermeersch.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 februari 2006 gewezen door het Hof 

van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De verweerder wordt vervolgd om, zonder voorafgaande toestemming, vreemdelingen 

te  hebben  tewerkgesteld  die  langer  dan  drie  maanden  in  België  mochten  verblijven 
(telastlegging  A),  een  werknemer  niet  in  het  personeelsregister  te  hebben  vermeld 
(telastlegging B)  en een werknemer niet  bij  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid te 
hebben aangegeven (telastlegging C).

Bij  vonnis  van  19  oktober  2004  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te  Doornik  de 
misdrijven die verweerder ten laste worden gelegd, bewezen verklaard en hem voor alle 
telastleggingen samen tot een enkele gevangenisstraf van vier maanden veroordeeld, met 
uitstel  gedurende een  proeftermijn  van  drie  jaar.  Bovendien  veroordeelt  de  rechtbank 
verweerder ambtshalve tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een 
bedrag van 1.006,05 euro aan bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten en zegt dat 
er geen grond is voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, vierde lid, van de Wet 
van 27 juni 1969 is bedoeld.

Het openbaar ministerie heeft op 29 oktober 2004 hoger beroep tegen die beslissing 
ingesteld.

Bij arrest van 8 februari 2006 bevestigt het Hof van Beroep te Bergen de beroepen 
beslissing  met  de  volgende  wijzigingen,  waarbij  de  tweede  wijziging  eenparig  werd 
beslist:

1 Zie concl. O.M. in AC., 2006, nr.440.



1826 HOF VAN CASSATIE 27.9.06 - Nr. 440 

-  de gevangenisstraf wordt uitgesproken als aanvullende straf op de sanctie die door de 
Correctionele Rechtbank te Bergen op 29 april 2003 is beslist;

-  de  verweerder  wordt  ambtshalve  veroordeeld  om  de  Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid het bedrag van 3.825 euro te betalen, op grond van artikel 35, vierde lid, van de 
Wet van 27 juni 1969;

- de tenuitvoerlegging van de helft van die ambtshalve veroordeling wordt drie jaar 
uitgesteld vanaf het arrest;

- de verweerder wordt veroordeeld om het bedrag van 25 euro te betalen, gebracht op 
137.50 euro, als bijdrage bepaald bij artikel 29, van de Wet van 1 augustus 1985.

Bij verklaring van 17 februari 2006, op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen, 
stelt  de  eiser  een  cassatieberoep  tegen  dit  arrest  in.  Het  cassatieberoep  werd  aan  de 
verweerder betekend.

B. Onderzoek van het cassatieberoep
1. De ontvankelijkheid van het verzoekschrift
Bij verklaring op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen van 9 maart 2006, heeft 

de eiser een verzoekschrift neergelegd met een middel waarin de schending van artikel 65 
van het Strafwetboek en van artikel 35 van de Wet van 27 juni 1969 wordt aangevoerd.

Het Hof slaat in strafzaken geen acht op het verzoekschrift dat op de griffie van het 
gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen is neergelegd na het verstrijken van de 
termijn van vijftien dagen, bepaald bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering; de 
omstandigheid dat de akte op de griffie van het Hof is ontvangen binnen de bij artikel 
420bis, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, doet hieraan niets af2.

Die regel is eveneens van toepassing op het openbaar ministerie, eiser in cassatie3.
Het verzoekschrift dat door de eiser buiten de voorgeschreven termijn is neergelegd, 

lijkt mij bijgevolg niet ontvankelijk.
2.  In  zoverre het cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing op de tegen de eiser 

ingestelde strafvordering met uitzondering van de beslissing waarbij de eiser tot betaling 
van vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld:

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen lijken mij in 
acht te zijn genomen en de beslissing lijkt mij overeenkomstig de wet te zijn gewezen.

3.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  waarbij  de  eiser  tot 
betaling van vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld:

3.1 Aangezien het verzoekschrift van de eiser niet-ontvankelijk lijkt te moeten worden 
verklaard, moet nagegaan worden, vooraleer dit cassatieberoep nader te onderzoeken, of 
het Hof bevoegd is om ambtshalve een middel op te werpen, in zoverre het cassatieberoep 
gericht  is  tegen  de  beslissing  die  de  eiser  tot  betaling  van  een  vergoeding  aan  de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid veroordeelt.

R. DECLERCQ beantwoordt die vraag negatief4. Die auteur verwijst naar een arrest waarin 
het Hof de formule "overwegende dat de eiser geen middel aanvoert" heeft gebruikt bij 
het onderzoek van een cassatieberoep, in zoverre dit gericht is tegen de beslissing waarbij 
de eiser tot betaling van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt 
veroordeeld5.

Ik ben niet zeker dat uit de in dit arrest gebruikte formulering een algemene regel kan 

2 Cass., 5 febr. 2002, AR P.00.1118.F, nr. 87.
3 Cass.,  4  jan.  1994,  AR  6388,  nr.  1;  R.  DECLERCQ,  Cassation  en  matière  répressive,  Brussel, 
Bruylant, 2006, p. 275.
4 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 250.
5 Cass., 10 febr. 1998, AR P.96.0785.N, nr. 79.
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worden afgeleid die impliceert dat uw Hof niet de opdracht zou hebben om ambtshalve de 
regelmatigheid van de beslissing dienaangaande te toetsen.

In beginsel, in zoverre de beslissing die door het cassatieberoep wordt bestreden de 
strafvordering  betreft,  onderzoekt  het  Hof  ambtshalve,  ook  als  de  eiser  geen  middel 
aanvoert of als zijn verzoekschrift of memorie niet ontvankelijk is,  of de beslissing in 
overeenstemming is met de wet en of de gevolgde procedure regelmatig was6.

Aldus wordt aangenomen dat het Hof, als daartoe grond bestaat, een ambtshalve middel 
opwerpt  tegen  de  beslissing  die  inzake  stedenbouw,  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke toestand beveelt7. Het Hof oordeelt immers dat de vordering tot herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand die door de gemachtigde ambtenaar in het 
algemeen  belang  is  ingesteld,  tot  de  strafvordering  behoort,  zelfs  al  heeft  zij  een 
burgerrechtelijk karakter8.

Zelfs al oordeelt uw Hof, zoals we verder zullen zien, dat de ambtshalve veroordeling 
tot betaling van het bedrag en de vergoeding die bij artikel 35, tweede en vierde lid,9 van 
de  Wet  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de 
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  geen straf  is  maar  een vergoeding,  d.i.  een 
maatregel met een burgerrechtelijk karakter, die in het algemeen belang is uitgevaardigd, 
valt  een  dergelijke  veroordeling  volgens  mij  eveneens  onder  de  uitoefening  van  de 
strafvordering zodat het Hof daarop ambtshalve toezicht moet kunnen uitoefenen10.

3.2 In het kader van die ambtshalve toetsing moet volgens mij een specifieke vraag 
worden onderzocht: konden de appelrechters wettig de bij artikel 35, vierde lid (oud)11, 
van  de  Wet  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de 
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  bepaalde  ambtshalve  veroordeling  tot  de 
vergoeding, met een (i.c. gedeeltelijk) uitstel uitspreken? In de versie die van toepassing 
was  op  het  ogenblik  van  de  feiten,  bepaalde  dat  artikel,  in  het  geval  van  niet-
onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van de voormelde wet van 27 
juni 1969, dat de werkgever ambtshalve wordt veroordeeld tot betaling aan de Rijksdienst 
van  Sociale  Zekerheid  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken 
bedragen, zonder dat dit bedrag minder dan 1.275 euro12 per tewerkgestelde persoon en dit 
per maand of fractie ervan, mag bedragen.

3.3 Om die vraag te beantwoorden moet in de eerste plaats het toepassingsgebied van 
het uitstel onderzocht worden, zoals dit bij artikel 8, §1, van de Wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, is bepaald.

Naar luid van die bepaling, kunnen de vonnisgerechten, wanneer zij tot een werkstraf 
of tot één of meer straffen van niet meer dan vijf jaar veroordelen, bij een met redenen 
omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, 

6 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 243.
7 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 246 en de talrijke verwijzingen daarin.
8 Cass., 14 nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr. 615; Cass., 13 ei 2003, AR P.02.1621.N, nr. 291.
9 Het huidige derde en vijfde lid van §1, van artikel 35 (cfr. infra).
10 Zie, in die zin, de noot onder Cass., 22 okt. 2003, R.D.P.C., 2004, p. 403 en G.-F. RANERI, "Les 
condamnations d'office", noot onder corr. Luik, 10 mei 2002, R.D.P.C., 2003, p. 561.
11 Bij artikel 121 van de Programmawet van 9 juli 2004, in werking getreden op 1 oktober 2004 (art. 
122), werd met een nieuw tweede lid een nieuwe aantijging ingevoegd in artikel 35 van de Wet van 
27 juni 1969. De teksten van de ambtshalve veroordelingen werden niet gewijzigd, maar zijn het 
derde,  vierde en vijfde lid  geworden.  Vervolgens heeft  artikel  84 van de Programmawet van 27 
december 2005 het voormelde artikel 35 vervangen maar de ambtshalve veroordelingen zijn daarin 
nog steeds onder het derde tot vijfde lid van §1 opgenomen (een onderverdeling in paragrafen werd 
ingevoerd).
12 Artikel 84 van de Programmawet van 27 december 2005, in werking getreden op 9 januari 2006, 
heeft dit bedrag naar 2.500 euro opgetrokken.
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hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, wordt 
uitgesteld, indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf 
of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden.

In België werd het uitstel ingevoerd door de Wet Lejeune van 31 mei 1888, "wet tot 
invoering  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  in  het  strafstelsel".  Die  wet  werd 
gewijzigd bij een wet van 14 november 1947. Zij werd vervolgens vervangen door de 
huidige Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, die 
herhaaldelijk werd gewijzigd. De huidige tekst stemt grotendeels, met uitbreidingen en 
versoepelingen, overeen met de tekst van 188813.

Door de invoering van het uitstel, heeft de wetgever (van 1888, van 1947 en 1964), 
voornamelijk bij de delinquent die voor het eerst in de fout gaat, de "reeks vernederende 
gevolgen"  van  de  straf  willen  vermijden  (in  essentie,  voornamelijk  van  de  korte 
gevangenisstraf)14  door  hem  op  de  proef  te  stellen,  teneinde  "zijn  verbetering"15 te 
bevorderen, waarbij de dreiging van de tenuitvoerlegging op zichzelf voldoende repressief 
kon werken en voldoende boetedoening kon zijn om de recidive te voorkomen16. Op die 
manier wil de wetgever ook de straf meer individualiseren17. 

Het uitstel is geen straf doch een maatregel die de tenuitvoerlegging van de straf raakt18.
Zoals uit het opschrift zelf van de wet blijkt ("IV. Uitstel van de tenuitvoerlegging van 

de straffen"), kan het uitstel alleen worden uitgesproken ten aanzien van een veroordeling 
tot een straf. Zonder exhaustief te zijn, vermeldt artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 de 
geldstraffen,  de  werkstraffen  en  de  gevangenisstraffen.  Ofschoon  artikel  8  alleen  de 
hoofdstraffen en vervangende straffen vermeldt, wordt toch aangenomen dat het uitstel 
zowel op de hoofdstraffen als op de vervangende of bijkomende straffen toepasselijk is19.

Het uitstel is daarentegen alleen toepasselijk op de straffen20. Er kan dus geen uitstel 

13 Memorie van toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 10; Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, p. 4; zie ook Advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, Parl.St., Kamer, 1956-1957, nr. 598/1, p. 26.
14 Zie Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, 
p. 4; zie ook Hand., Senaat, zitting van 27 november 1963, p. 103; J. CONSTANT, Traité élémentaire de 
droit  pénal,  dl.  II,  1965,  nr.  950;  L.  DUPONT en  R.  VERSTRAETEN,  Handboek  Belgisch  Strafrecht, 
Leuven, Acco, 1989, nr. 934.
15 Zie Hand. Senaat, zitting van 15 oktober 1946, p. 759.
16 Zie ook "Discussion des articles", Pasin., 1888, p. 264; Verslag namens de Commissie voor de 
Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, p. 4; Hand. Senaat, zitting van 27 november 
1963, p. 103.
17 In 1947 oordeelt de verslaggever dat de geplande hervorming van het uitstel bijdraagt tot "une 
individualisation de plus en plus grande de la  peine et  (...)  une adaptation plus subjective de la 
sanction à la personnalité du délinquant" (Hand. Kamer, zitting van 19 nov. 1946, p. 18). Met de Wet 
van 1964 heeft de wetgever de strafrechters willen uitrusten met "een ruime waaier van mogelijkhe-
den zodat hij voor elk geval een passende maatregel kan nemen, ten einde de verdachte van het pad 
der misdaad af te houden en hun wederopneming in de maatschappij te bevorderen", d.i. de opschor-
ting, het uitstel en de probatie (Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Senaat, zit-
ting 1962-1963, nr. 355, p. 2), waarbij eerstgenoemde vroeger niet bestond tenzij onder pretoriaanse 
vorm (zie eveneens de Memorie van toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 5).
18 Cass., 12 dec. 1990, AR 8477, nr. 195.
19 Wetsontwerp waarbij in het  strafstelsel  de opschorting van de uitspraak der veroordeling, het 
uitstel van de tenuitvoerlegging der straffen en de opdeproefstelling worden ingevoerd, Memorie van 
toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 10: "(...) De tekst van de wet van 1947 
spreekt ongetwijfeld van "hoofd- of vervangende straffen", maar zoals zulks onder meer blijkt uit het 
verslag van de Commissie voor Justitie van de Senaat van 20 april 1937 (Hand. Senaat, zitting 1936-
1937, nr 163, blz. 10), moet men de uitdrukking "vervangende straf" in de betekenis van bijkomende 
straf verstaan."
20 R.P.D.B., v° "suspension, sursis et probation", 1972, nr. 176 tot 181; in dezelfde zin L. DUPONT en 
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worden  verleend  voor  beveiligingsmaatregelen,  interneringsmaatregelen, 
jeugdbeschermingsmaatregelen, veroordelingen in de kosten en tot teruggave21.

Ten slotte belet niets de wetgever om bepaalde straffen expliciet van de toepassing van 
het uitstel uit te sluiten.

Aldus bepaalt artikel 20, §2, eerste lid, van de Wet van 29 juni 1964 zelf bepaalde 
uitzonderingen op het toepassingsgebied van de wet: "De veroordeling met uitstel is van 
toepassing  op  al  de  straffen  die  vóór  de  inwerkingtreding  van  deze  wet,  krachtens 
bijzondere wetten niet met uitstel mochten worden uitgesproken, ter uitzondering van de 
straffen bedoeld in de artikelen 143 van de wet van 15 april 1896, 27 van de wet van 12 
december  1912,  16 van de wet  van 29 augustus 1919,  gewijzigd bij  artikel 5  van de 
besluitwet van 14 november 1939, en 41 van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, gecoördineerd op 3 april 195322."

Bijzondere wetten sluiten eveneens uitdrukkelijk het uitstel uit voor de straffen die zij 
bepalen.

Aldus, naar luid van artikel 147, derde lid, van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie, "is artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting,  het  uitstel  en de probatie,  niet  van  toepassing op de verbeurdverklaring, 
uitgesproken  op  grond  van  dit  artikel",  te  weten  "de  verbeurdverklaring  van  de 
wederrechtelijk  verkregen opnamen van gesprekken,  berichten of  gegevens en van de 
voorwerpen, die hebben gediend tot het overtreden van de artikelen 35 en 145, §3", van 
die wet van 13 juni 2005 alsook "de verbeurdverklaring van zendtoestellen, van zend-
ontvangsttoestellen of van ontvangst voor radiocommunicatie alsook van enig toebehoren 
dat speciaal voor de werking ervan bestemd is, die hebben gediend tot het overtreden van 
de artikelen 39, §1 en 41, en van de ter uitvoering van artikel 16 genomen besluiten"23.

Artikel 41 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 
sluit de uitspraak uit van een volledig (maar niet van een gedeeltelijk) uitstel van de duur 
van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen. Zo ook sluit artikel 210 van 
het  Kieswetboek  de  toepassing  uit  van  het  uitstel  op  de  tenuitvoerlegging  van  de 
straffen24.

Ten  slotte,  volgens  artikel  30  van  de  wet  van  28  december  1983  betreffende  de 
vergunning voor het verstrekken van sterke drank, "zijn de veroordeling met uitstel en de 

R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, nr. 978; J. CONSTANT, Traité élé-
mentaire de Droit pénal, dl. II, 1965, nr. 992; P.-L. BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502.
21 R.P.D.B., v° "suspension, sursis et probation", 1972, nr. 176 tot 181; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, 
Handboek Belgisch Strafrecht,  Leuven,  Acco,  1989,  nr.  978;  J.  CONSTANT,  Traité élémentaire  de 
Droit pénal, Principes généraux du droit pénal positif belge, dl. II, 1965, p. 1007, nr. 992; P.-L. 
BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502; C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 3de 
uitg., Brussel, Bruylant, 2003, nr. 529.
22 Dit  artikel  41 van het  koninklijk besluit  tot  samenordening van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken werd gewijzigd bij artikel 28 van de Wet van 6 juli 1967. Het bepaalt 
sindsdien dat "De veroordeling met uitstel en de opschorting van de veroordeling, ingevoerd bij de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, niet van toepassing zijn 
op  de  in  deze  gecoördineerde  wetten  bepaalde  straffen,  met  uitzondering  van  de 
hoofdgevangenisstraf."  (zie  Cass.,  26  sept.  2001,  P.01.0814.F,  nr.  497;  Arbitragehof,  arrest  nr. 
41/2000 van 6 april 2000, punt B.2).
23 Die wet van 13 juni 2005 (artikel 156) heeft onder andere de wet van 30 juli 1979 opgeheven 
betreffende de radioberichtgeving, waarvan artikel 15 bepaalde dat "artikel 8, §1, van de Wet van 29 
juni  1964  betreffende  de  opschorting,  het  uitstel  en  de  probatie  niet  van  toepassing  is  op  (de) 
verbeurdverklaring"  van  toestellen  voor  radioverbinding.  Het  Arbitragehof  dat  over  de 
grondwettelijkheid van die laatste bepaling werd ondervraagd, heeft geoordeeld dat die bepaling de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schond (arrest nr. 8/2006 van 18 januari 2006).
24 Cass., 10 mei 1983, AR 7970, AC., 1982-1083, nr. 503.
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opschorting van de uitspraak van de veroordeling, ingevoerd bij de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, slechts van toepassing op de in deze 
wet bepaalde straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben."

Een laatste punt betreffende het toepassingsgebied van het uitstel moet hier worden 
aangesneden. Artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 staat de vonnisgerechten toe om 
het uitstel met name te gelasten voor de tenuitvoerlegging van hetzij het vonnis of het 
arrest.  Wat  is  de  draagwijdte  van  die  bewoordingen:  staat  het  uitstel  van  de 
tenuitvoerlegging van het vonnis of van het arrest toe om alleen uitstel te verlenen van de 
straffen of van alle maatregelen die tot de strafvordering behoren?

Het Hof blijkt steeds geoordeeld te hebben dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van 
het vonnis of het arrest niet geldt voor de maatregelen die geen eigenlijke straffen zijn25. 
Hier dient eraan te worden herinnerd dat artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 onder 
hoofdstuk "IV. Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen" is opgenomen.

3.4 Het onderzoek van het toepassingsgebied van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 
doet bij mij vragen rijzen over de aard van de bij artikel 35, vierde lid (thans artikel 35, 
§1, vijfde lid), van de wet van 27 juni 1969 uitgesproken veroordeling: gaat het om een 
straf  in  de  zin  van  dit  artikel  8  die  in  het  toepassingsgebied  van  het  "uitstel  van  de 
tenuitvoerlegging van de straffen" kan vallen?

Wat  dat  betreft  lijken  de  houding  die,  enerzijds,  het  Hof,  en,  anderzijds,  het 
Arbitragehof, aannemen, tegenovergesteld te zijn.

Het Hof oordeelt  dat  de ambtshalve veroordeling tot  betaling van het bedrag en de 
vergoeding, bepaald bij artikel 35, tweede en vierde lid (het huidige artikel 35, §1, derde 
en vijfde lid),  van de wet van 27 juni 1969,  tot  herziening van de besluitwet van 28 
december  1944 betreffende de maatschappelijke  zekerheid der  arbeiders,  geen straf  is 
maar een vergoeding, d.i. een maatregel van burgerlijke aard26, die in het algemeen belang 
opgelegd wordt27.

Die  opvatting  is  conform  de  rechtspraak  van  het  Hof  inzake  ambtshalve 
veroordelingen28. Het Hof beschouwt de ambtshalve veroordelingen niet als straffen in de 
zin van het Strafwetboek maar als burgerrechtelijke sancties of, voor sommige daarvan, 
als maatregelen met "een eigen karakter" of "sui generis". De ambtshalve veroordelingen 
worden aldus als een burgerrechtelijke sanctie beschouwd die met de straf gepaard gaat. 
Ofschoon zij van burgerrechtelijke aard zijn, vermits zij niet gericht zijn op de toepassing 
van  een  straf  in  de  strikte  betekenis  van  het  woord,  blijft  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen geen privé-belang doch een algemeen belang beogen nl. een einde stellen 
aan de schadelijke gevolgen van het misdrijf voor de gemeenschap29.

In strijd daarmee heeft het Arbitragehof, bij de uitspraak over prejudiciële vragen, in 
drie  arresten geoordeeld dat  "de in het  vierde lid  van artikel 35 bedoelde sanctie een 
overwegend repressief karakter heeft;  zij  heeft  tot  doel de inbreuken begaan door alle 
werkgevers,  zonder  enig  onderscheid,  die  de  regels  van  onderwerping  aan  de  sociale 
zekerheid niet naleven, te voorkomen en te bestraffen; de werkgever, die vooraf de sanctie 
kent  die  hij  riskeert  op te  lopen,  zal  ertoe  worden aangezet  zijn  verplichtingen na te 
komen;  de  maatregel  is  ondergebracht  in  afdeling  4,  die  aan  de  "strafbepalingen"  is 

25 Cass., 3 febr. 1890, Pas., I, p. 72, met concl. adv.-gen. BOSCH; Cass., 13 juli 1936, Pas., I, p. 351; 
Cass., 8 dec. 1958, Arr.Verbr., 1959, p. 298.
26 Cass., 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, nr. 329.
27 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr. 585.
28 Deze kunnen worden gedefiniëerd als "des mesures dont la prononciation est imposée par la loi au 
juge dès l'instant  où celui-ci  constate l'existence d'une infraction à la loi pénale,  et  ce à titre  de 
complément de la peine" (G.-F. RANERI, op.cit., 2003, p. 549).
29 Zie hierover, G.-F. RANERI, op.cit., 2003, p. 550 e.v. alsook de talrijke verwijzingen die door die 
auteur zijn vermeld.
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gewijd:  die  sanctie  wordt  toegevoegd  aan  een  straf  die  door  een  strafrechter  is 
uitgesproken;  zij  vergoedt  niet  de  schade  die  de  betrokkene  heeft  berokkend  aan  de 
benadeelde partij, die met de toepassing van artikel 35, tweede lid, reeds is vergoed"30.

Aanvankelijk31, heeft het Arbitragehof hieruit geconcludeerd dat artikel 35, vierde lid, 
van de wet van 27 juni 1969 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het t.a.v. de maatregel die het bepaalt, de toepassing van de artikelen 1, 3, 6 en 8 van de 
wet van 29 juni 1964 uitsluit.

Vervolgens32,  heeft  het  Arbitragehof  zijn  standpunt  bevestigd,  waarbij  het  een 
alternatieve interpretatie van de bepaling in kwestie voorstelt: aangezien volgens het Hof, 
die ambtshalve veroordeling een strafmaatregel is en bovendien de aanvulling vormt op 
een gevangenisstraf of boete, verbiedt geen enkele bepaling de rechter om, in de huidige 
stand van de wetgeving, op de beklaagde de wet van 29 juni 1964 toe te passen. Volgens 
het  grondwettelijk  rechtscollege  onthullen  noch  de  tekst  van  de  wet,  noch  de 
parlementaire  voorbereiding  ervan,  dat  de  wetgever  geoordeeld  zou  hebben  dat  die 
toepassing onverenigbaar met de doelstellingen van de wet van 27 juni 1969 zou zijn.

Zoals wij kunnen vaststellen, spitst de vraag zich toe op het begrip "straf". Dit begrip, 
dat  op  het  eerste  zicht  eenvoudig  lijkt,  heeft  in  werkelijkheid  onduidelijke  en 
veranderlijke  omtrekken  die  aanzienlijke  moeilijkheden  voor  de  definiëring  ervan 
meebrengen33 .

Het onderzoek van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
toont  aan  dat  ofschoon  de  Lidstaten  soeverein  de  juridische  aard  van  de  sancties 
vastleggen  die  in  hun  nationale  wetgeving  zijn  bepaald,  het  Hof  op  die  kwalificatie 
toezicht uitoefent, om te beletten dat de ruimte die terzake aan de Staten wordt gelaten 
gevolgen  zou  hebben  die  onverenigbaar  zijn  met  het  voorwerp  en  het  doel  van  het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden34.

Het Europees Hof heeft aldus moeten vaststellen dat bepaalde sancties, die volgens het 
intern  recht  geen  straffen  waren,  toch  als  strafzaken  in  de  zin  van  artikel  6  van  het 
Verdrag35dienden  te  worden  beschouwd:  zo  onder  meer  administratieve  sancties  of 
geldboeten36, fiscale boeten37en disciplinaire boeten38.

De  criteria  die  door  het  Europees  Hof  in  zijn  rechtspraak  in  aanmerking  worden 
genomen om te bepalen of een maatregel al dan niet een "straf" is, zijn niet gelijkvormig. 
De criteria die het vaakst in aanmerking worden genomen zijn: de aard van het misdrijf, 
de aard en de gestrengheid van de sanctie, de analogie met de strafrechtelijke sancties wat 
betreft het type gedrag dat wordt bestraft, wat betreft de regels van de rechtspleging en de 
rol  van de maatregel,  het  ontradende en bestraffende oogmerk ervan en het algemene 
karakter  van  de  bepaling  die  "alle  burgers  aangaat".  F.  TULKENS  en  M.  van  de 

30 Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999; arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000; arrest 
nr. 80/2001 van 13 juni 2001.
31 Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999.
32 Arbitragehof, arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000; arrest nr. 80/2001 van 13 juni 2001.
33 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Brussel, Kluwer, 2005, p. 449.
34 Zie met name EHRM, 21 febr. 1984, arrest ÖZTURK t/ Bondsrepubliek Duitsland, §49.
35 Voor een overzicht van die rechtspraak, zie F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 
450 tot 452.
36 EHRM, 21 febr. 1984, arrest Özturk t/ Bondsrepubliek Duitsland; EHRM, 25 aug. 1987, arrest LUTZ t/ 
Bondsrepubliek Duitsland; EHRM, 24 sept. 1997, arrest GARYFALLOU AEBE t/ Griekenland; EHRM, 2 sept. 
1998, arrest KADUBEC t/ Slovakije; EHRM, 23 sept. 1998, arrest MALIGE t/ Frankrijk; EHRM, 1 febr. 2005, 
arrest ZILIBERBERG t/ Moldavië.
37 EHRM, 24  febr.  1994,  arrest  BENDENOUN t/  Frankrijk;  EHRM, 23  juli  2002,  arrest  JANOSEVIC t/ 
Zweden; EHRM, 3 mei 2001, arrest J.B. t/ Zwitserland.
38 Zie met name EHRM,  8 juni 1976, ENGEL t/  Nederland en EHRM, 22 mei 1990, arrest WEBER t/ 
Zwitserland.
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KERCHOVE onderstrepen dat het Hof telkens criteria van gedeeltelijk uiteenlopende aard 
lijkt te hebben bekrachtigd (omschrijving die officieel en in feite, momenteel en vroeger, 
van die maatregel is gegeven; aard van de bestrafte handeling; functie en gestrengheid van 
de straf, met name in termen van vrijheidsberoving), waarvan de wisselende combinatie 
en afweging alleen toestaan om te spreken van een zekere "degré d'appartenance" van een 
maatregel  tot  de  categorie  van  de  straffen,  en  zelfs  van  een  "prédominance"  van  de 
strafrechtelijke aspecten, zonder dat het deze kwestie volgens een strikt binaire logica van 
al dan niet behoren tot, beslecht39.

Bij het onderzoek naar de aard van de ambtshalve veroordelingen tot betaling van het 
bedrag en de vergoeding bepaald bij artikel 35, tweede en vierde lid (thans artikel 35, §1, 
derde  en  vijfde  lid),  van  de  wet  van  27  juni  1969,  lijkt  het  mij  noodzakelijk  een 
onderscheid in te voeren dat vooralsnog niet door het Hof werd gemaakt, te weten het 
onderscheid dat de rechtsleer maakt tussen de "ambtshalve forfaitaire veroordelingen", 
eveneens  "ambtshalve  veroordelingen-sanctie"  geheten  en  de  "ambtshalve 
veroordelingen-teruggave" (teruggave in de zin van artikel 44 van het Strafwetboek)40.

Binnen dit kader moet de ambtshalve veroordeling van de werkgever tot betaling aan 
de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  van  het  bedrag  van  de  bijdragen,  de 
bijdrageopslagen  en  de  verwijlinteresten  die  niet  aan  de  Rijksdienst  werden  gestort, 
bepaald bij artikel 35, tweede lid (huidig artikel 35, §1, derde lid), van de wet van 27 juni 
1969, worden beschouwd als "een bijzondere wijze van vergoeding of herstel bestemd 
om, in het belang van de financiering van de sociale zekerheid, een einde te maken aan 
een  situatie  die  strijditg  is  met  de  wet".  Het  is  geen  straf  maar  een  maatregel  van 
burgerlijke aard, zoals dit eveneens het geval is wanneer inzake stedenbouw het herstel 
van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  wordt  bevolen.  Op  dit  punt  delen  het 
Arbitragehof en uw Hof dezelfde mening41.

Daarentegen liggen de zaken volgens mij anders voor de ambtshalve veroordeling die 
in het vierde lid van artikel 35 (thans artikel 35, §1, vijfde lid) wordt bedoeld. Volgens mij 
kan niet verhuld worden dat die veroordeling, in sommige opzichten, het karakter van een 
straf heeft, vermits de bepaling voorziet in de ambtshalve veroordeling tot het drievoud 
van  de  ontdoken  bedragen,  zonder  dat  dit  bedrag  minder  dan  1.275  euro  per 
tewerkgestelde persoon en dit per maand of fractie ervan, mag bedragen. Hier is geen 
sprake meer van vergoeding of herstel van de concrete schade die door het misdrijf is 
veroorzaakt, aangezien de schadeloosstelling reeds bepaald is bij artikel 35, tweede lid 
(thans artikel 35, §1, derde lid) van de wet van 27 juni 1969.

Ofschoon uw Hof heeft geoordeeld dat die veroordeling "een teruggave is die in het 
algemeen belang wordt bevolen, teneinde de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde 
te herstellen"42, blijft dat zij niet het herstel beoogt van de schade die de Rijksdienst voor 
Sociale  zekerheid  door  het  misdrijf  werkelijk  heeft  geleden.  Anders  gezegd,  de 
veroordeelde moet een vergoeding "betalen" voor alle fraudeurs die aan een veroordeling 
door  het  gerecht  zijn  ontsnapt  of  voor  andere  eventuele  fraudes  waarvoor  hij  niet 
veroordeeld werd. Voor hem is die veroordeling veeleer een straf en geen vergoeding van 
de concrete schade die is veroorzaakt door de feiten waaraan hij schuldig werd verklaard.

In zoverre lijkt de veroordeling mij eerder een repressief en afschrikwekkend karakter 
te hebben. Het onderzoek van de parlementaire voorbereiding pleit in die zin43.

39 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 452.
40 Zie met name F. KEFER, "La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de 
l'ONSS", noot onder Arbitragehof, 15 september 1999, J.T.T., 2000, p. 19 e.v.
41 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr. 585; Arbitragehof, arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000.
42 Cass., 24 juni 1998, P.98.0227.F, A.C., 1998, nr. 335.
43 Het doel van de wetgever was de activiteiten van de koppelbazen tegen te gaan door sancties te 
bepalen (Parl.St., Kamer, 1988-1989, nr. 833/1, p. 10; Parl.St., Kamer 1988-1989, nr. 833/2, p. 4). 
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Overigens kan men de daadwerkelijke impact van die veroordeling niet  ontkennen: 
voor de werkgever is zij vaak de sanctie die het zwaarste aankomt, althans financieel. Ter 
zake zijn de uitgesproken effectieve straffen van vrijheidsberoving niet zeer talrijk en de 
wet die op het ogenblik van de feiten van toepassing was voorzag in een geldboete van 26 
tot 500 euro44. Welnu, volgens de rechtspraak van het Europees Hof moet de gestrengheid 
van de sanctie eveneens in aanmerking worden genomen om te bepalen of zij al dan niet 
een strafrechtelijk karakter heeft.

Moet  men  in  die  omstandigheden  bijgevolg  niet  oordelen  dat  de  ambtshalve 
veroordeling  een  maatregel  sui  generis  is,  die  onder  de  strafvordering  valt  en  een 
strafrechtelijke sanctie is in de zin van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden,  wat  niet  uitsluit  dat  zij,  onder  bepaalde 
invalshoeken,  het  karakter  van  een  vergoeding  heeft  aangezien  het  bedrag  van  de 
veroordeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd en volgens het 
Arbitragehof45, artikel 65 van het Strafwetboek niet erop van toepassing is.

3.5 Als men aan de veroordeling die bij artikel 35, vierde lid, van de wet van 27 juni 
1969 is bepaald, het karakter van een maatregel sui generis toekent, die echter tot het 
strafrecht behoort  in de zin van het Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de 
Mens, blijft nog de vraag van de gevolgen van die omschrijving op de toepassing van het 
strafrecht op die veroordeling. Meer in het bijzonder betreft het hier de vaststelling of, in 
dat geval, artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, op een dergelijke veroordeling van toepassing is.

De rechtspraak van het Arbitragehof toont aan dat er terzake een beoordelingsmarge 
bestaat: het  is  niet  omdat de veroordeling als strafmaatregel omschreven wordt dat de 
volledige strafrechtelijke regelgeving erop van toepassing is. Het grondwettelijk gerecht 
heeft aldus voor recht gezegd dat artikel 65 van het Strafwetboek niet toepasselijk was 
inzake ambtshalve veroordelingen46.

Hier  dient  opgeworpen  dat  te  dezen  de  appelrechters,  die  consequent  zijn  in  hun 
analyse, het algemeen rechtsbeginsel hebben toegepast van de niet-terugwerkende kracht 
van de strafrechtelijke bepaling, door de verweerder tot het bedrag van de vergoeding te 
veroordelen, zoals die op het ogenblik van het plegen van het misdrijf was bepaald47.

Volgens een lid van de Commissie voor de Sociale Zaken moest tegen de koppelbaaspraktijken 
streng worden opgetreden omdat gans de bouwsector hierdoor in diskrediet wordt gebracht (Parl.St., 
Kamer, 1988-1989, nr. 833/2, p. 4).
44 Ook al houdt men rekening met de opdeciemen, dan nog is het maximumbedrag van de geldboete 
(2.500 euro per arbeider) in de regel lager dan het bedrag van de minimale vergoeding (1.275 euro 
vermenigvuldigd met het aantal arbeiders en per maand of gedeelte van de maand).
45 Arbitragehof, 13 juni 2001, arrest nr. 80/2001.
46 Zie met name, Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999; arrest nr. 80/2001 van 13 
juni 2001; arrest nr. 77/2001 van 7 juni 2001.
47 Als  het  Hof  zijn  vroegere  rechtspraak  handhaaft  door  te  oordelen  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen  een  burgerlijk  karakter  hebben,  dan  zou  dit  betekenen  dat  het  algemeen 
rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie te dezen niet toepasselijk is (Cass., 22 
maart 1994, AR P.93.0413.N, nr. 137 - G.-F. RANERI, "Les condamnations d'office", noot onder Corr. 
Luik, 10 mei 2002, Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 556). Zou dit niet inhouden dat een ambtshalve middel 
hier eveneens zou moeten worden opgeworpen en dat de vernietiging met verwijzing moet gebeuren? 
Immers, artikel 84 van de Programmawet van 27 december 2005 dat artikel 35 van de Wet van 27 
juni 1969 heeft vervangen en dat op 9 januari 2006 in werking is getreden, heeft het minimumbedrag 
van de vergoeding gewijzigd door ze voortaan vast te stellen op 2.500 euro (vermenigvuldigd met 
drie?): als het beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie niet toepasselijk is, hadden de 
appelrechters bijgevolg die nieuwe bepaling dienen toe te passen. In een recent arrest evenwel (Cass., 
14 maart 2005, AR S.03.0061.F), heeft het Hof geoordeeld dat het algemeen rechtsbeginsel van de 
toepassing van de mildere nieuwe wet van toepassing was op de administratieve sancties inzake 
werkloosheid, met de precisering evenwel dat die sancties geen straffen waren in de zin van artikel 2, 
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Wat de toepassing van het uitstel op de ambtshalve veroordelingen betreft die t.a.v. het 
Verdrag van de Rechten van de Mens omschreven worden als strafmaatregelen, betreft dit 
niet zoals het Arbitragehof lijkt aan te geven, een kwestie van interpretatie van artikel 35, 
vierde lid, van de wet van 29 juni 1964 maar wel degelijk de interpretatie van het begrip 
straf in de zin van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964. Die kwestie kan niet worden 
opgelost louter t.a.v. het Europees Verdrag maar is eveneens verbonden met de nationale 
wetgeving.

Indien men oordeelt zoals het Arbitragehof voor de ambtshalve veroordelingen die bij 
de  artikelen  11bis,  12bis en  15ter van  het  Koninklijk  besluit  nr.  5  betreffende  het 
bijhouden  van  sociale  documenten48,  strafbaar  zijn  gesteld,  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen aanvullende straffen zijn49, dan moet men oordelen dat artikel 8 van de 
wet van 29 juni 1964 op die veroordelingen van toepassing is.

In dat geval lijkt de bestreden beslissing overeenkomstig de wet te zijn gewezen.
Een dergelijke oplossing biedt het voordeel dat het  de  bodemrechter  een juridische 

zekerheid biedt in de vorm van een eenvormige rechtspraak van het Hof van Cassatie en 
van het Arbitragehof. Zoniet dringt een tussenkomst van de wetgever zich op50.

Ik stel het Hof dus voor om het cassatieberoep te verwerpen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0393.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari  2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift dat op 9 maart 2006 op de 

griffie van het Hof van Beroep te Bergen is neergelegd.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 september 2006 heeft raadsheer Jean de Codt ver-

slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op het verzoekschrift dat door de eiser op 

donderdag 9 maart 2006 is neergelegd, d.i. buiten de termijn van vijftien dagen 
die bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, vermits het 
cassatieberoep op vrijdag 17 februari 2006 was ingediend. 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

tweede lid, van het Strafwetboek.
48 Arbitragehof,  arrest  nr.  77/2001  van  7  juni  2001.  Die  bepalingen  stelden  ambtshalve 
veroordelingen in tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding die 
gelijk is aan het drievoud van de bijdragen (eventueel verdubbeld) vermenigvuldigd met het aantal 
werknemers.
49 Zie in die zin, F.KEFER, "La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de 
l'ONSS", noot onder Arbitragehof, 15 september 1999, J.T.T., 2000, p. 21.
50 De wetgever  kan  het  uitstel  voor  bepaalde  straffen  uitsluiten,  met  name  door  uitdrukkelijke 
bepalingen in bijzondere wetten (cfr. supra).
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 441

2° KAMER - 27 september 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - TOETSING DOOR HET HOF

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - BEGRIP

1º, 2° en 3°  De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het  
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn  onaantastbare  beoordeling  het  wettelijk  begrip  vermogensvoordeel  niet  heeft  
miskend1. (Art. 42, 3°, Sw.)

4º Het vermogensvoordeel waarvan sprake in artikel 42, 3°, Sw., heeft betrekking op elk  
voordeel dat door het plegen van een misdrijf is verkregen; om dit voordeel te ramen is  
de rechter niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen2. 

(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. F. e.a.)

Conclusie van dhr. Advocaat-generaal Damien Vandermeersch:
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door het Hof 

van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De verweerders worden vervolgd wegens het invoeren, uitvoeren, in het bezit hebben 

en  verkopen  van  verdovende  middelen,  te  dezen  onbepaalde  hoeveelheden  cocaïne, 
ecstasy en cannabis met inzonderheid als verzwarende omstandigheid dat het misdrijf een 
daad van deelneming is aan de hoofd- of nevenactiviteit van een vereniging.

1 Zie concl. O.M. in AC., 2006, nr .441.
2 Ibid. 
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Bij  vonnis  van  29  november  2005  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te  Bergen  de 
telastleggingen tegen de verweerders bewezen verklaard. Het heeft de eerste verweerder 
tot een gevangenisstraf van 6 jaar en de tweede verweerder tot een gevangenisstraf van 4 
jaar veroordeeld. De rechtbank heeft de derde verweerder, met toepassing van artikel 65, 
tweede lid, van het Strafwetboek, in aanvulling op de straf die reeds door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt is uitgesproken, tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarnaast 
heeft het de verbeurdverklaring bevolen van een BMW-voertuig en van het bedrag van 
92.50 euro, evenals de verbeurdverklaring bij equivalent van een bedrag van 35.000 euro 
ten laste van de eerste verweerder, van 5.000 euro ten laste van de tweede verweerder en 
van 25.000 euro ten laste van de derde verweerder.

De  drie  verweerders  en  het  openbaar  ministerie  hebben  tegen  die  beslissing  hoger 
beroep ingesteld.

Bij arrest van 30 maart 2006 bevestigt de correctionele kamer van het Hof van Beroep 
te Bergen het beroepen vonnis, met enige wijzigingen. Het vermindert met name de straf 
van 4 jaar gevangenisstraf die aan de tweede verweerder is opgelegd tot 30 maanden en 
beveelt de verbeurdverklaring van de in beslag genomen verdovende middelen en van een 
GSM.

Met een verklaring van 13 april 2006 op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen, 
heeft de eiser tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld. Het cassatieberoep werd aan de 
drie verweerders betekend.

De eiser heeft op 26 april 2006 op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen een 
verzoekschrift ingediend met één middel.

B. Onderzoek van het Cassatieberoep
Het middel voert de schending van de artikelen 42, 3° en 43bis, van het Strafwetboek 

aan.
De  eiser  verwijt  de  appelrechters  dat  zij  als  enig  ramingsbeginsel  van  de 

vermogensvoordelen  uit  het  misdrijf  handel  in  verdovende  middelen,  de  winst  in 
aanmerking hebben genomen die overeenstemt met het verschil tussen de aankoopprijs 
van de goederen en de verkoopprijs ervan.

Naar  luid  van  artikel  42,  3°,  van  het  Strafwetboek,  wordt  de  bijzondere 
verbeurdverklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen. In dat geval is de verbeurdverklaring facultatief3. Dit 
facultatief karakter wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de mogelijke nadelige 
gevolgen te voorkomen van de automatische toepassing van verbeurdverklaring in een 
aantal bijzondere gevallen4.

Bovendien bepaalt artikel 43bis, tweede lid, van het Strafwetboek, dat bij Wet van 17 
juli 1990 is ingevoerd, dat indien de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn  verkregen,  de  goederen  en  waarden  die  in  de  plaats  ervan  zijn  gesteld  en  de 
inkomsten uit de belegde voordelen, niet kunnen worden gevonden in het vermogen van 
de  veroordeelde,  de  rechter  de  geldwaarde  ervan  raamt  en  de  verbeurdverklaring 
betrekking  heeft  op  een  daarmee  overeenstemmend  bedrag.  Evenals  de 
verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, heeft de 
verbeurdverklaring bij equivalent eveneens een facultatief karakter.

Te dezen had het openbaar ministerie schriftelijk de verbeurdverklaring gevorderd bij 
equivalent van het bedrag van 274.900 euro, wat overeenkomt met de raming van het 

3 Art.  43bis,  eerste  lid,  Sw.;  H.-D.  BOSLY en  D.VANDERMEERSCH,  Droit  de  la  procédure  pénale, 
Brussel, Die Keure, 2005, p. 442.
4 Parl.St., Kamer, gewone zitting, 1989-1990, nr. 987/1, p. 2.
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vermogensvoordeel dat uit het misdrijf is verkregen (stuk 30, SF Stukken betreffende het 
onderzoek ter terechtzitting).

Met overneming van de redenen van de eerste rechter bevestigt de bestreden beslissing 
het  beroepen  vonnis  in  zoverre  het  tegen  de  drie  verweerders  de  bijzondere 
verbeurdverklaring bij equivalent beveelt van respectievelijk 35.000 euro, 5.000 euro en 
25.000 euro.

De  eerste  rechter  had  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  die  tegen de 
verweerders is uitgesproken, als volgt gemotiveerd:

“overwegende dat het openbaar ministerie tegen de beklaagden de verbeurdverklaring 
bij equivalent vordert van 274.900 euro; volgens zijn raming stemt dit bedrag overeen met 
het voordeel dat uit de drughandel is verkregen.

Dat het verweer van de (tweede en derde verweerder) verkeerdelijk aanvoert dat “om 
de  verbeurdverklaring  van  een  goed  te  bevelen,  dit  goed  daadwerkelijk  in  het 
patrimonium van de verweerders moet worden gevonden” (bladzijde 3 van de conclusie).

Overwegende  dat  artikel  43bis van  het  Strafwetboek  bepaalt  dat  indien  de 
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen niet kunnen worden gevonden in 
het  vermogen  van  de  veroordeelde,  de  rechter  de  geldwaarde  ervan  raamt  en  de 
verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag (Droit de 
procédure pénale – blz. 403).

Dat dit hier het geval is, aangezien de beklaagden de quasi-totaliteit van de winst die zij 
uit hun handel hebben gehaald, hebben uitgegeven of opnieuw hebben geïnvesteerd (stuk 
130 SD 1 – karton II).

Overwegende dat het  bedrag van 274.900 euro waarvan het  openbaar  ministerie de 
verbeurdverklaring bij equivalent vordert, overeenkomt met de raming van de brutowinst 
die A. F. uit de drughandel heeft verkregen (stuk 1 – SD 5 karton II).

Dat die raming niet in aanmerking kan worden genomen.
Dat immers het vermogensvoordeel dat uit  de verkoop van verdovende middelen is 

verkregen  niet  gelijk  staat  aan  het  bedrag  van  de  inkomsten  eruit:  dat  de  winst 
overeenkomt met het verschil tussen de aankoopprijs (onbekend) van de goederen en de 
verkoopprijs ervan.

Overwegende dat aangezien het vermogensvoordeel onweerlegbaar is en de rechtbank 
zich in de onmogelijkheid bevindt om het met zekerheid te berekenen, het  ex aequo et 
bono moet worden geraamd (Cass., 14 dec. 1994, J.T., 1995, p. 315, R.D.P., 1995, p. 650, 
R.Cass., 1995, p. 99 – arrest Hof van Beroep te Brussel 22 oktober 2004).

Overwegende dat te dezen, rekening gehouden met de gegevens die in de loop van het 
onderzoek  zijn  vergaard,  met  name  de  verklaringen  van  de  beklaagden  over  de 
incriminatieperiode,  de  hoeveelheden  en  de  aard  van  de  verkochte  drugs,  hun 
verkoopprijs,  de vermogensvoordelen die uit de misdrijven zijn verkregen in totaal  op 
100.000 euro kunnen worden geraamd.

Overwegende  dat  artikel  43bis van  het  Strafwetboek  de  rechter  de  bevoegdheid 
verleent  om op  onaantastbare  wijze  te  beoordelen  of  de  verbeurdverklaring  van  een 
daarmee overeenstemmend bedrag al dan niet moet worden uitgesproken.

Dat het inopportuun lijkt een dergelijke verbeurdverklaring tegen de beklaagden T.I., 
G. M., J. M. en P. S. uit te spreken die slechts een erg klein geldelijk voordeel uit de 
handel hebben verkregen.

Overwegende dat ieder van de beklaagden A.F, G.F., A.F., G.T. en S.T. moeten bestraft 
worden in de mate van de voordelen die  zij  uit  hun deelname aan de handel  hebben 
verkregen.
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Dat in het licht van de verkregen inlichtingen, de voordelen die uit de misdrijven zijn 
verkregen ex aequo et bono dienen vastgesteld te worden op: 

 - …
 - 35.000 euro ten laste (van de eerste verweerder);
 - 5.000 euro ten laste (van de tweede verweerder);
 - 25.000 euro ten laste (van de derde verweerder).
Dat er bijgevolg grond is om tegen die beklaagden de verbeurdverklaring bij equivalent 

te bevelen ten bedrage van die respectieve bedragen”.
Het Hof oordeelt  dat de strafrechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt of een 

vermogensvoordeel  waarop de bijzondere  verbeurdverklaring  wordt  toegepast,  uit  een 
misdrijf  is  verkregen5.  Het  neemt  aan  dat  bij  ontstentenis  van  nauwkeurige 
beoordelingsgegevens, de rechter ex aequo et bono het geldelijk bedrag kan ramen dat 
overeenkomt met de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen6.

In  de  regel  ontsnapt  die  feitelijke  beoordeling  aan  het  toezicht  van  het  Hof7. 
Desalniettemin onderzoekt het Hof, met eerbiediging van de onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter, of de feiten die op onaantastbare wijze zijn vastgesteld het gevolg 
rechtvaardigen dat de rechter naar rechte eruit afleidt8: te dezen lijkt mij dat het Hof dit 
marginaal  toezicht  moet  uitoefenen,  door  te  verifiëren  of  de  appelrechters,  bij  de 
uitoefening van hun onaantastbare beoordeling het wetsbegrip vermogensvoordeel, in de 
zin van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, niet hebben miskend.

Algemeen heeft dit begrip betrekking op elk voordeel dat uit een misdrijf is verkregen9. 
Met de uitdrukking “vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen” 
bedoelt de wetgever alle goederen of waarden die de dader van het misdrijf bij het plegen 
ervan heeft verkregen, zoals de prijs van de misdaad, de tegenwaarde van de transactie, 
onrechtmatige winsten … 10.

Als  voorbeelden  van  dit  type  voordelen  kan  men  het  loon  van  een  huurdoder 
vermelden,  het  product  (in  de  gebruikelijke  betekenis  van het  woord)  van wapen-  of 
drughandel,  de prijs  van de corruptie,  losgeld dat voor een ontvoering wordt  betaald, 
winsten uit  de onrechtmatige exploitatie van een activiteit  die aan een administratieve 
toelating is onderworpen, inkomsten uit een loterij of slijterij zonder vergunning, of nog, 
huurgelden ontvangen ten gevolge van een milieumisdrijf …11.

De vraag die hier rijst is of het vermogensvoordeel, als bedoeld in artikel 42, 3°, van 
het Strafwetboek, moet begrepen worden als de bruto "winst" die door het misdrijf  is 
voortgebracht (het zakencijfer) of als het netto “voordeel” na aftrek van de kosten. De 
vraag heeft een dubbel aspect: kan de rechter wanneer hij de straf van verbeurdverklaring 
uitspreekt,  enerzijds,  het  brutobedrag  als  grond  nemen  voor  de  raming  van  het 

5 Cass., 13 april 1999, AR P.98.0898.N, nr. 204; Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, nr. 516.
6 Cass., 14 dec. 1994, AR P.94.1033.F, nr. 555.
7 A. VANDEPLAS, “De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen”, in  Liber Amicorum M. Châtel, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 390 en 405. B. DEJEMEPPE, “La confiscation – L’état du droit en 2004”, 
in Saisie et confiscation du produit du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, p. 118.
8 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 379-381.
9 G.  JAKHIAN,  “L’infraction  de  blanchiment  et  la  peine  de  confiscation  en  droit  belge”, 
Rev.dr.pén.crim., 1991, p. 774.
10 C.MEUNIER,  "Du  neuf  dans  les  pouvoirs  de  saisie  pénale  du  juge  d’instruction  et  dans  les 
possibilités de confiscation spéciale",  J.L.M.B.,  1997, p.  1452; J.  SPREUTELS,  F. ROGGEN,  E. ROGER 
France, Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, p. 137.
11 Zie O. KLEES en D. VANDERMEERSCH, “Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale – 
Le référé pénal», Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de 
droit pénal, Gent, Mys & Breesch, 2000, p. 178-179; B. DEJEMEPPE, op.cit., p. 115.
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vermogensvoordeel zonder aftrek van de kosten, en, anderzijds, is hij daartoe verplicht?
Het  tweede  aspect  van  de  vraag  is  het  meest  eenvoudige:  wegens  het  facultatieve 

karakter  van  zowel  de  verbeurdverklaring  die  op  grond  van  artikel  42,  3°  wordt 
uitgesproken als die welke bij equivalent wordt uitgesproken, beschikt de rechter over de 
volledige beoordelingsbevoegdheid om het  bedrag van het  vermogensvoordeel  vast  te 
stellen, dat hij in aanmerking wenst te nemen om de verbeurdverklaring uit te spreken12. 
Hieruit volgt dat hij nooit verplicht is de verbeurdverklaring van het brutobedrag van het 
vermogensvoordeel uit te spreken.

Mag hij dat overigens doen?
Uw Hof lijkt mij positief op die vraag te hebben geantwoord: het oordeelt dat wanneer 

de  rechter  met  toepassing  van  artikel  42,  3°,  van  het  Strafwetboek,  de 
vermogensvoordelen begroot die uit het misdrijf zijn verkregen, hij geen aftrek dient te 
doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf13.

Dit is eveneens de oplossing die naar voren komt uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 17 juli 1990: de memorie van toelichting preciseert dat “de rechter de 
brutowinst in aanmerking neemt en geen rekening moet houden met de kosten die het 
misdrijf voor de dader heeft meegebracht”14.

Door voorafgaand aan de feitelijke raming van het vermogensvoordeel te oordelen dat 
“het vermogensvoordeel dat uit de verkoop van verdovende middelen is verkregen niet 
gelijk staat  aan het bedrag van de inkomsten eruit: dat  de winst  overeenkomt met het 
verschil  tussen  de  kostprijs  (onbekend)  van  de  goederen  en  de  verkoopprijs  ervan”, 
hebben  de  appelrechters  als  grondbeginsel  voor  hun  raming  de  regel  gesteld  volgens 
welke  alleen  het  nettobedrag  van  de  verkoop,  na  aftrek  van  de  aankoopprijs,  in 
aanmerking kon worden genomen.

Door  die  overwegingen  miskennen  de  appelrechters,  volgens  mij,  het  wetsbegrip 
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek.

Het middel lijkt mij bijgevolg gegrond.
Aangezien  de  verbeurdverklaring  geen  bestanddeel  van  de  hoofdstraf  is,  tast  de 

onwettigheid ervan alleen die beslissing zelf aan15.
Geen enkel  ander  middel  lijkt  mij  ambtshalve te  moeten worden aangevoerd en ik 

besluit  bijgevolg tot  de  vernietiging  van  de  bestreden beslissing alleen in  zoverre  zij 
straffen van verbeurdverklaring tegen de drie verweerders uitspreekt. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0739.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 september 2006 heeft raadsheer Paul Mathieu ver-

12 A. DE JONCKHEERE, “Le blanchiment du produit des infractions”,  Les dossiers du J.T., Brussel, 
Larcier, 1995, p. 62.
13 Cass., 18 feb. 1997, AR P.96.0295.N, nr. 93; Cass., 29 mei 2001, AR P.00.1434.N, nr. 316.
14 Parl.St., Kamer, 1989-1990, nr. 987/1, p. 5.
15 Cass., 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr. 158.
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slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Het middel verwijt de appelrechters dat zij "als enig ramingsbeginsel van de 

vermogensvoordelen uit het misdrijf handel in verdovende middelen de winst in 
aanmerking hebben genomen die overeenstemt met het verschil tussen de aan-
koopprijs van de goederen en de verkoopprijs ervan".

Naar luid van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, wordt de bijzondere ver-
beurdverklaring  toegepast  op  de  vermogensvoordelen  die  rechtstreeks  uit  het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. Krachtens artikel 43bis, 
eerste lid, van dit wetboek is de verbeurdverklaring in dat geval facultatief.

Het tweede lid van dat artikel 43bis bepaalt dat indien de zaken niet kunnen 
worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de geldwaar-
de ervan raamt en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee over-
eenstemmend bedrag. Die verbeurdverklaring bij equivalent heeft eveneens een 
facultatief karakter.

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere ver-
beurdverklaring van toepassing is, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen 
en het staat aan hem om dit voordeel te ramen.

Het Hof onderzoekt evenwel of de rechter op grond van zijn onaantastbare be-
oordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek heeft betrekking op elk voordeel dat door 
het plegen van het misdrijf is verkregen. Om dit voordeel te ramen is de rechter 
niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen.

Met overneming van de redenen van de eerste rechter, vermeldt het bestreden 
arrest dat "het bedrag [...] waarvan het openbaar ministerie de verbeurdverklaring 
bij equivalent vordert, overeenkomt met de raming van het bruto voordeel dat 
[de eerste verweerder] eruit heeft verkregen; die raming kan niet in aanmerking 
worden genomen; dat immers het vermogensvoordeel dat uit de verkoop van de 
verdovende middelen is verkregen niet gelijk staat aan het bedrag van de inkom-
sten die daardoor worden gegenereerd; dat de winst overeenkomt met het ver-
schil tussen de aankoopprijs (onbekend) van de goederen en de verkoopprijs er-
van".

Door deze vermeldingen stellen de appelrechters als grondbeginsel, vóór de 
feitelijke raming van het vermogensvoordeel, de regel volgens welke alleen het 
nettobedrag van de verkoop van verdovende middelen, na aftrek van de aan-
koopprijs, in aanmerking kon worden genomen.

Aldus miskennen zij het wettelijk begrip vermogensvoordeel zoals bedoeld in 
artikel 42, 3°, van het Strafwetboek.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve toezicht
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Voor het overige werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de drie verweerders straffen van 

verbeurdverklaring bij equivalent oplegt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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 Brussel.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal. 

Nr. 442

2° KAMER - 27 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - HOF VAN ASSISEN - GESLOTEN DEUREN - TENUITVOERLEGGING - OMVANG - 
VOORRECHT VAN DE VOORZITTER

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - TENUITVOERLEGGING - OMVANG - VOORRECHT VAN DE 
VOORZITTER

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - BESLISSING DE DEUREN TE SLUITEN - NIET-TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - BESLISSING DE DEUREN TE SLUITEN - NIET-TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN EEN DERDE - GEVOLG

6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN EEN DERDE - GEVOLG

1º en 2° Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267,  
tweede lid, Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest  
ten uitvoer te doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
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3º en 4°  De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft  
verzocht, vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem 
biedt;  uit  de  niet  ten uitvoerlegging  van die  uitzonderlijke  maatregel,  vloeit  dus geen  
enkele nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 

5º  en  6°  Wanneer  de  voorzitter  daarvoor  de  toestemming  heeft  gegeven  en  de 
beschuldigde daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving,  
in de gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek 
van de zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen1. 

(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0857.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest op tussengeschil, op 26 april 

2006 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik en tegen het ar-
rest, door dat hof op 28 april 2006 onder repertoriumnummer 363 gewezen, dat 
uitspraak doet over de strafvordering.

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op de terechtzitting van 25 april 2006 heeft het hof van assisen drie getuigen 

verhoord achter gesloten deuren nadat het die maatregel heeft bevolen bij arres-
ten op vordering van het openbaar ministerie. De overige partijen hadden ver-
klaard zich desbetreffend naar de wijsheid van het Hof te gedragen.

De eiser heeft op de terechtzitting van 26 april 2006 een conclusie neergelegd 
waarin hij het hof van assisen verzoekt hem akte te verlenen van de aanwezig-
heid, bij de verhoren met gesloten deuren, van iemand waarvan noch de hoeda-
nigheid noch het ambt rechtvaardigden dat hij daarbij aanwezig was.

Het arrest van 26 april 2006 verleent akte aan de eiser van de aanwezigheid 
van die persoon bij het debat achter gesloten deuren. Het arrest vermeldt dat het 
"een stagiair betrof bij de gerechtelijke dienst van het arrondissement Verviers, 
die zijn opleiding wenste te vervolmaken door een zitting van het hof van assisen 
bij te wonen en wiens aanwezigheid door de voorzitter van het Hof krachtens 
diens politiebevoegdheid was toegestaan, zonder dat één van de partijen zich 
daartegen heeft verzet".

Het arrest van 28 april 2006 veroordeelt de eiser tot een straf van levenslange 
opsluiting wegens de misdaden waarvoor de jury hem schuldig heeft verklaard.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
De eiser voert aan dat de politie van de terechtzitting die aan de voorzitter van 

1Zie Cass., 23 sept. 1986, AR 690, n° 43. 
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het hof van assisen is toegewezen niet kan rechtvaardigen dat hij, zelfs maar ge-
deeltelijk, afwijkt van de behandeling met gesloten deuren die door het Hof is 
bevolen.

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, belast is met de handhaving van 
de orde van de terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te doen leggen dat de be-
handeling met gesloten deuren beveelt. Die magistraat is bevoegd om de omvang 
ervan te bepalen. Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven 
en de beschuldigde daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of 
handhaving, in de gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans 
met het onderzoek van de zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen na-
deel berokkenen.

Immers, de behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet 
heeft verzocht, vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van 
het debat hem biedt. Uit de niet-tenuitvoerlegging van die uitzonderlijke maatre-
gel, vloeit dus geen enkele nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou 
kunnen beroepen.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. A. Dandenne, Verviers. 

Nr. 443

2° KAMER - 27 september 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEGRIP - VERDRAAIING VAN DE 
WAARHEID - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN - GEGEVENS VERGAARD IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - VERWERPING VAN EEN VORDERING VAN EEN PARTIJ - GEVOLG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - BEWIJSWAARDE - BEWIJS TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID - 
DRAAGWIJDTE
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4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN - GEGEVENS VERGAARD IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - BEOORDELING DOOR DE GRIFFIER ONDER TOEZICHT VAN DE 
VOORZITTER

1º en 2°  Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van  
een vordering van een partij om in het proces-verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot  
valsheid  van  het  proces-verbaal  omdat  dit  aldus  geen  feit  voor  waar  aanneemt  dat  
onwaar is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 

3º In de regel, geldt het proces-verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot inschrijving van 
valsheid,  van  de  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de  vormvereisten  van  het 
onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming vaststelt. 

4º De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces-verbaal van  
de terechtzitting moet worden opgetekend; geen enkele wettelijke bepaling verplicht een  
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet om in dit stuk de gegevens te vermelden  
die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. 

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE  T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1262.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De procureur-generaal bij het Hof heeft een vordering neergelegd die luidt als 

volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal  heeft de eer uiteen te  zetten dat,  bij 

schrijven LO/LB/JPJ/db/2006/2680/72868 van 25 juli 2006, Mevrouw de minis-
ter van Justitie hem in toepassing van artikel 486 van het Wetboek van Strafvor-
dering een aangifte heeft toegezonden van de Heer D. F., wegens de misdaad die 
bij de artikelen 194, 195 en 196 van het Strafwetboek is bepaald, gericht tegen 
'de griffier, lid van het hof van beroep, of enig ander persoon met de hoedanighe-
den die bij artikel 485 van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald'.

1. De Heer D.F. verklaart dat hij het voorwerp uitmaakte van strafrechtelijke 
vervolgingen voor de 11de kamer van het Hof van Beroep te Brussel, dat op 18 
april 2006 een veroordelend arrest heeft gewezen.

Hij voert aan dat op de terechtzitting waarop het debat werd gesloten, de voor-
zitter hem heeft verzocht om zijn eventuele opmerkingen te geven. De klager, 
die het woord nam en zijn opmerkingen uiteenzette, heeft op een bepaald ogen-
blik gezegd: 'vanaf nu eis ik dat alles wat ik ga zeggen op het zittingsblad wordt 
genoteerd'.

De klager schrijft dat hij het openbaar ministerie toen verweten heeft dat het 
een partij die niet in zaak was, noch in de hoedanigheid van beklaagde noch in 
de hoedanigheid van burgerlijke partij, inzage heeft verleend van het dossier.

Hij beweert dat de voorzitter van de 11de kamer zich tot de griffier, Mevrouw 
Mathieu, heeft gewend, opdat deze zijn verklaringen zou noteren.
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Hij voert aan dat het op 18 april 2006 gewezen arrest de opmerkingen niet be-
antwoordt waarvan hij gevraagd had dat zij op het zittingsblad zouden worden 
genoteerd. Hij voegt daaraan toe dat hij, in tegenstelling tot wat hij uitdrukkelijk 
aan het hof van beroep en aan de griffier had gevraagd, heeft vastgesteld dat het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 7 maart 2006 zijn verklaringen niet ver-
meldt.

2. De 11de kamer van het Hof van Beroep te Brussel die, zitting houdende in 
correctionele zaken, het arrest van 18 april 2006 in zake van de klager heeft ge-
wezen, was samengesteld uit de Heer Maes, dienstdoend voorzitter, de Heer Laf-
fineur, raadsheer, en Mevrouw De Saedeleer, raadsheer. Zij werden bijgestaan 
door Mevrouw Mathieu, griffier.

Het voornoemde proces-verbaal van de terechtzitting van 7 maart 2006 ver-
meldt dat de beklaagden op het laatst werden gehoord.

3. Het proces-verbaal van de terechtzitting moet alle formaliteiten vaststellen 
die noodzakelijk moeten vervuld zijn wil de rechtspleging regelmatig zijn.

In correctionele en politiezaken is het opstellen van een proces-verbaal van de 
terechtzitting evenwel niet op straffe van nietigheid voorgeschreven als de be-
slissing zelf de vermeldingen bevat die noodzakelijk zijn om de regelmatigheid 
van de rechtspleging vast te stellen.

In de regel geeft het proces-verbaal van de terechtzitting het verloop weer van 
de terechtzitting, met vermelding van de leden van het rechtscollege en van de 
aanwezige partijen, of het debat al dan niet openbaar is, de neerlegging van stuk-
ken of conclusies, de personen die het woord nemen op de terechtzitting.

In correctionele en politiezaken verplicht geen enkele wettelijke bepaling de 
griffier om nota te nemen van de pleidooien of van de verklaringen die door een 
in het geding zijnde partij worden gehouden.

De rechter moet overigens niet antwoorden op beweringen die tijdens het on-
derzoek ter terechtzitting zijn gemaakt en die geen voorwerp uitmaken van een 
daadwerkelijke conclusie, of op gewone overwegingen.

Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal,
met toepassing van de artikelen 485, 486, 487, 491, 492 en 501 van het Wet-

boek van Strafvordering en van de artikelen 11 tot 40 van de Wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, 

dat het aan het Hof, uitspraak doende in raadkamer, moge behagen, de aangifte 
af te wijzen.

Brussel, 14 september 2006,
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) R. Loop". 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De aangever beweert dat het proces-verbaal van de terechtzitting van het 

Hof van Beroep te Brussel van 7 maart 2006 een valsheid in geschriften is. Hij 
verwijt dit stuk dat het de uitlatingen niet vermeldt die hij op het einde van het 
debat heeft gedaan, ofschoon hij had gevraagd dat de griffier nota ervan zou ne-
men en ofschoon de voorzitter zich daartoe, volgens de aangifte, "tot de griffier" 
had gewend.

2. Het aangeklaagde stuk vermeldt dat "de beklaagden op het laatst worden ge-
hoord" maar geeft de inhoud van hun verklaringen niet weer.

3. In de regel geldt het proces-verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot in-
schrijving  van  valsheid,  van  de  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de 
vormvereisten van het onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming 
vaststelt.

De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces-
verbaal moet worden opgetekend. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een 
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet, om in dit stuk de gegevens te 
vermelden die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. De loutere ver-
werping van een dienaangaande door een partij ingestelde vordering kan niet lei-
den tot valsheid van het proces-verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aan-
neemt dat onwaar is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen.

4. Aangezien de feitelijke omstandigheden die door de aangever worden aan-
gevoerd geen verdraaiing inhouden van de waarheid, wat het essentieel bestand-
deel van valsheid uitmaakt, houden zij geen verband met de misdaad die hij bij 
het Hof aanhangig wilde maken.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 486, 491 en 492 van het Wetboek van Strafvordering,
Rechtdoende in raadkamer,
Verwerpt de aangifte.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 444

2° KAMER - 27 september 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - NIET-CORRECTIONALISEERBARE 
MISDADEN - BESCHIKKING DIE DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING 
- TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - NIET-
CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN - ARREST DAT DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT 
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TOT INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN - AANVANG

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - HANDHAVING - NIET-
CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN - ARREST DAT DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT 
TOT INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN - AANVANG

1º  Krachtens  artikel  22bis,  Wet  Voorlopige  Hechtenis,  kan  de  inverdenkinggestelde, 
wanneer de beschikking drie maanden geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling  
indienen dat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen vijf dagen vóór het verstrijken 
van de termijn van één maand, moet worden ingediend, te rekenen van de beschikking 
tot handhaving; een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf  
dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend. 

2º en 3°  Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de 
voorlopige  hechtenis  voor  drie  maanden  handhaaft,  moet  het  verzoekschrift  tot  
invrijheidstelling  binnen  de  termijn  van  vijf  dagen  vóór  de  termijn  van  één  of  twee  
maanden te rekenen van die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1269.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, 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:
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert geldt in de strafrechtspleging geen 

"algemeen beginsel van strikte toepassing van de strafwet en verbod op interpre-
tatie bij wijze van analogie".

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen een beschikking van de raadkamer, gewezen in de gevallen bedoeld 
in artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, le-
vert haar arrest, met toepassing van artikel 30, §4, van de voormelde wet, een ti-
tel van vrijheidsbeneming op voor drie maanden te rekenen van het voormelde 
arrest, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen een bij het voormelde arti-
kel 22, tweede lid, bedoelde beschikking.

Krachtens artikel 22bis van dezelfde wet, kan de inverdenkinggestelde, wan-
neer de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis drie maanden 
geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling indienen dat, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid, moet worden ingediend binnen vijf dagen vóór het ver-
strijken van de termijn van één maand, te rekenen van de beslissing tot handha-
ving. Een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf 
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dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de 

voorlopige hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot 
invrijheidstelling, worden ingediend binnen de termijn van vijf dagen vóór de 
termijn van één of twee maanden te rekenen van die beslissing.

Het middel 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.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. Druard, Bergen en S. Lambert, Brussel.

Nr. 445

1° KAMER - 28 september 2006

1º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - SCHEIDING DER MACHTEN

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SCHEIDING DER MACHTEN - WETGEVENDE 
MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALGEMEEN - OVEREENSTEMMING - MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

7º INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENSTEMMING - MACHTEN - WETGEVENDE 
MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER 
MACHTEN

8º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - GEMEENSCHAPSRECHT - OVEREENSTEMMING - 
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MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE 
MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

9º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
STAAT - WETGEVENDE MACHT - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9° Het beginsel van de scheiding der machten, dat een  
evenwicht beoogt tussen de verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in  
het algemeen ontheven zou zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de  
uitoefening van de wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een  
derde is toegebracht; een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen  
van een vordering tot herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van  
een recht dat is vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in  
casu art. 6.1. E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende  
of  toereikende  wijze  zijn  wetgevende  opdracht  heeft  uitgevoerd  zodat  de  Staat  die 
verplichting kan nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht  
om te beoordelen welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te  
verzekeren1. (Algemeen rechtsbeginsel  van de scheiding  der  machten;  Artt.  1382 en 
1383, B.W.)

(BELGISCHE STAAT – Min.v.Justitie  T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0570.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juli 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Eerst wijst het arrest op het volgende:
"De vertraging in de vaststelling voor de rechtbank is te wijten aan het ontoereikend 

1 Zie in Pas. 2006 grotendeels gelijkluidende concl. O.M. (neergelegd ter griffie van het Hof op 27 
feb. 2006). Het arrest en de concl. O.M. werden gepubliceerd in J.T. 2006, p. 594 e.v. Zie ook Cass., 
1 juni 2006, voltallige terechtzitting, AR C.05.0494.N, nr.306, met concl. proc.-gen. De SWAEF; R.W. 
2006-07,  p.  213  e.v,  met  concl.  proc.-gen.  De  SWAEF,  en  de  noot  A.  VAN OEVELEN,  "De 
aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  fouten  van  het  parlement:  wel  in  de  uitoefening  van  de 
wetgevende  activiteit,  maar  niet  voor  de  werkzaamheden  van  een  parlementaire 
onderzoekscommissie"; J.T. 2006, p. 461 e.v., en de opmerkingen van S. VAN DROOGHENBROECK
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aantal Franstalige magistraten in de zetel van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
De Staat betwist het bestaan van die toestand, die al vele jaren aansleept, niet en erkent 

aldus, bij wijze van voorbeeld, dat er in december 1999, op een wettelijke personeelsfor-
matie van 101 rechters, 30 plaatsen nog te begeven waren en in september 2000, op een 
wettelijke personeelsformatie van 105 rechters, 23 plaatsen (waarvan 22 Franstalige) niet 
waren ingevuld; (...) in maart 2001, 25 plaatsen (waarvan 23 Franstalige) vacant waren 
(zie het uittreksel uit het verslag van de Commissie Gerechtelijke Achterstand Brussel van 
7 december 1999, alsook de cijfers die vermeld zijn in de parlementaire vraag van 22 
maart 2001, Senaat, 2-103);

De Staat wijt die toestand aan het gebrek aan Franstalige kandidaten die voldoen aan de 
tweetaligheidvereisten vermeld in artikel 43, §5, van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, welke bepaling voorschrijft dat 2/3 van de magistraten van eerste aanleg te 
Brussel wettelijk tweetalig moeten zijn (d.w.z. geslaagd zijn voor het examen ingericht bij 
het koninklijk besluit van 1 april 1970 gewijzigd bij dat van 11 september 1974) - terwijl 
sommigen van oordeel zijn dat genoemd vereiste strijdig is met:

- enerzijds, de wanverhouding tussen de Franstalige en Nederlandstalige zaken voor die 
rechtbank (zie in dat verband, de statistieken van eerste aanleg en het verslag betreffende 
de toestand van de Correctionele Rechtbank te Brussel voor het jaar 1996, en het volgen-
de uittreksel uit de algemene conclusie van de studie i.v.m. de gerechtelijke achterstand 
die gepubliceerd is het speciaal nummer van J.T. van 1 maart 1997 (p. 137 e.v.): 'les quo-
tas de magistrats unilingues doivent être fixés non pas de manière arbitraire mais en fonc-
tion du nombre des procédures civiles et pénales introduites dans chaque langue, ces quo-
tas devant pouvoir être modifiés à l'avenir selon l'évolution linguistique révélée par les 
statistiques annuelles des affaires à juger' (nr. 22);

- anderzijds, het verbod dat door de wet van 11 juli 1994 aan de magistraten is opge-
legd om in een andere taal dan die van hun diploma zitting te houden, welke tegenstrijdig-
heid onder meer door B. Dejemeppe is gelaakt in het artikel 'Les frontières du bilinguisme 
dans la magistrature', J.T., 1984, p. 327 e.v. en door X. Baeselen en N. Lagasse in hun ar-
tikel  'La situation des  tribunaux bruxellois:  le  pessimisme d'un constat...',  Journal  des 
procès nr. 341, januari 1998, p. 14);

De conclusie van de commissie die werd opgericht om de oorzaken te bepalen van de 
gerechtelijke achterstand te Brussel (voornoemd verslag van 7 december 1999) bevestigt 
die analyse met name wanneer zij stelt: 'In de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en 
in het parket van eerste aanleg is hét belangrijkste pijnpunt niet een onvoldoende kader, 
maar een onvolledig, niet opgevuld kader, dat de voornaamste, zo niet de enige oorzaak is 
van de achterstand ...' (de commissie vermeldt cijfers en vervolgt) : 'Deze toestand heeft 
zodanig dramatische gevolgen voor de goede werking van deze instellingen en voor de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening, dat het weinig zin heeft en ook weinig oppor-
tuun is naar andere, noodzakelijkerwijs futielere oorzaken en oplossingen voor de achter-
stand te zoeken, zolang er geen oplossing is, die zeer snel deze instellingen toelaat met 
een normale personeelsbezetting te functioneren. Die toestand heeft een uit de hand lo-
pende werkdruk tot gevolg voor de magistraten, die toch trachten de dienstverlening zo 
goed mogelijk op peil te houden'; (zie Franse tekst in J.T., 2000, p. 252)

De Staat wijst er echter op dat hij geprobeerd heeft die toestand op verschillende wijzen 
te verhelpen:

- door kandidaten te benoemen die niet aan de taalvereisten voldoen, zonder succes 
evenwel, aangezien verschillende van die benoemingen die duidelijk in strijd waren met 
de bepalingen van openbare orde van de wet van 15 juni 1935, door de Raad van State 
werden vernietigd (arresten van 9 oktober 1996,  J.T.,  1997,  p.  45 en 26 maart  1997, 
Koot/Belgische Staat, niet gepubliceerd, nr. 65.647);
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- door, bij de wet van 10 februari 1998, het ambt van toegevoegde rechters in te voeren 
die ontsnappen aan de taalwetvereisten in zoverre zij niet behoren tot de wettelijke perso-
neelsformatie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en bijgevolg het voornoemd 
taalexamen niet hoeven af te leggen (zie Joëlle Matray, 'Les juges de complément, Com-
mentaire de la loi du 10 février 1998', J.T., 1998, p. 330);

- door voornoemd taalexamen minder zwaar te maken en door cursussen Nederlands in 
te richten zodat meer Franstalige kandidaten voor dat examen kunnen slagen;

Hij voegt eraan toe dat hij onmogelijk de wet van 15 juni 1935 kan wijzigen, aangezien 
daarover geen politiek akkoord bestaat. Aldus alludeert hij ook op het communautaire as-
pect van de toestand".

Het arrest verwerpt dan eisers hoger beroep omdat het niet gegrond is, wijst het af en 
veroordeelt hem tot de provisionele betaling van één euro. Het baseert die beslissing op de 
volgende gronden: 

"Om ten minste vier redenen zijn die middelen niet ter zake dienend:
- enerzijds, hoewel kan worden aangenomen dat de minister van Justitie, tijdens de laat-

ste jaren, geprobeerd heeft een oplossing te zoeken voor het tekort aan rechters bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, is het net zo duidelijk dat hij daarin niet is ge-
slaagd, aangezien het probleem ook nu nog aansleept - en daarmee gepaard gaand, het 
probleem van de gerechtelijke achterstand voor dat gerecht; (...)  bijgevolg volstaan de 
voorlopige oplossingen of pogingen tot oplossingen niet om dat aanslepende probleem 
een passende oplossing te geven (zo dateert het voornoemde verslag van de Commissie 
Gerechtelijke Achterstand Brussel dat de geleidelijke verstrikking van de toestand vast-
stelt, van geruime tijd na de benoeming van de plaatsvervangende rechters in 1998);

- anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat, ook al kan in de desbetreffende 
handelwijze van de uitvoerende macht geen fout worden vastgesteld, de aansprakelijkheid 
van de Staat ook zijn activiteit (of inactiviteit) als wetgever betreft (dat aspect wordt hier-
onder behandeld);

- voorts kan de Staat niet zijn eigen onmacht (of veeleer het gebrek aan politieke eens-
gezindheid tussen de gemeenschappen) aanvoeren als rechtvaardiging voor zijn falen in 
de efficiënte organisatie van de dienst van de Justitie te Brussel, waartoe hij verplicht is, 
niet alleen in het licht van het algemeen criterium van omzichtigheid en goed bestuur dat 
als leidraad dient bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de Staat in de context 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook in het licht van arti-
kel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden; (...) die onmacht zou enkel gerechtvaardigd kunnen worden door het bewijs 
van een geval van overmacht dat hier noch aangevoerd noch a fortiori bewezen wordt;

- tot slot lijkt de Staat uit het oog te verliezen dat de ontoereikende personeelsformatie 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel deel uitmaakt van een veel omvangrijker 
probleem, namelijk dat van de gerechtelijke achterstand van de Franstalige Brusselse ge-
rechten, dat niet alleen een belemmering vormt voor de normale werking van de recht-
bank, maar ook van het Hof van Beroep te Brussel (zie lager); (...) (verweersters) geval - 
of veeleer de vertragingen in haar proces - kan dus niet worden losgekoppeld van de alge-
mene context waarin het zich bevindt; (...) in dit ruimer perspectief dient de aansprakelijk-
heid van de Staat in zijn wetgevende functie in aanmerking te worden genomen".

Grieven
Om de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de uitvoerende macht, op grond van de 

artikelen 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek in het gedrang te brengen, moet het 
bestaan van een fout, een schade, en een oorzakelijk verband tussen fout en schade bewe-
zen zijn.
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Het bestaan van schade geleden door verweerster is een noodzakelijke maar onvoldoen-
de voorwaarde om het mechanisme van de burgerlijke aansprakelijkheid en de toepassing 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in gang te zetten, aangezien de 
bewuste schade uit een bewezen fout ontstaan moet zijn.

In deze zaak past het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek toe. 
Het stelt vast dat de problemen betreffende het tekort aan rechters in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel thans blijven bestaan ondanks de voorlopige oplossingen om de 
toestand te verhelpen of pogingen tot oplossingen, en beslist dat de uitvoerende macht, in 
de persoon van eiser, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, aansprakelijk is, althans ten dele, voor die toestand, m.a.w. dat hij een fout heeft be-
gaan die de schade van de verwerende partij heeft veroorzaakt.

Het arrest legt de uitvoerende macht echter geen enkele precieze fout of tekortkoming 
ten laste, wel integendeel, aangezien het uitdrukkelijk vermeldt dat "in het desbetreffende 
gedrag van de uitvoerende macht  geen enkele  precieze fout  kan worden vastgesteld". 
Overigens impliceert de loutere overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden niet noodzakelijkerwijs, en op zich, het bestaan van een fout, in de zin van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing om de aansprakelijkheid van de uitvoerende 
macht op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking 
te nemen, niet naar recht verantwoordt, aangezien de loutere overschrijding van de redelij-
ke termijn en het bestaan van een door verweerster ondergane schade niet voldoende zijn 
om, zonder meer, te stellen dat er aan de zijde van eiser sprake is van een foutieve handel-
wijze in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook, bijgevolg, van artikel 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955). Het arrest is op zijn minst dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel 149 van de 
Grondwet, in zoverre het, enerzijds, beslist dat er in de handelwijze van de uitvoerende 
macht geen precieze fout kan worden vastgesteld en, anderzijds, toch diens aansprakelijk-
heid in aanmerking neemt voor de problemen ontstaan uit het tekort aan rechters binnen 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waaronder het probleem van de ongewone 
behandeling van de zaak van verweerster, wat precies impliceert dat de uitvoerende macht 
een fout heeft begaan (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Om eisers hoger beroep niet-gegrond te verklaren en het af te wijzen, de nieuwe vorde-

ring van verweerster gegrond te verklaren en, bijgevolg eiser provisioneel te veroordelen 
tot betaling van één euro, beslist het arrest dat de vertraging in de vaststelling van de zaak 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel te wijten is aan het ontoereikend aantal 
Franstalige magistraten van de zetel van de rechtbank en dat de abnormale procedurele 
toestand van verweersters zaak voor het Hof van Beroep te Brussel te wijten is aan een 
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schrijnend, en niet betwist, gebrek aan personeel binnen dat gerecht.
Het arrest zegt:
"(Verweerster) brengt terecht de aansprakelijkheid van de Belgische wetgever in het 

gedrang wegens de abnormaal aanzienlijke vertraging in de behandeling van haar zaak 
door de Brusselse gerechten en zij verwijt hem dat hij niet de gepaste maatregelen heeft 
genomen (uitbreiding van de personeelsformatie en van het budget, eventuele wijziging 
van de wet van 15 juni 1935) zodat de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Be-
roep te Brussel,  in het algemeen, hun openbaredienstopdracht passend zouden kunnen 
volbrengen en, in het bijzonder (verweersters) zaak op efficiënte wijze en binnen de nor-
male termijnen, voorgeschreven bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hadden kunnen behandelen;

(Eisers) bezwaren dienaangaande zijn irrelevant; (...) ze worden beantwoord in de hier-
boven reeds vermelde volgorde voor zover ze nog niet waren beantwoord;

Eerst dient het middel te worden afgewezen dat berust op het beginsel van de scheiding 
der machten dat eraan in de weg zou staan dat de uitvoerende macht - die volgens (eiser) 
de enige in het geding is - aansprakelijk wordt gesteld voor de fouten van de wetgevende 
macht;

Niet de minister van Justitie, noch louter de uitvoerende macht, zoals (eiser) staande 
houdt, maar de Belgische Staat in zijn geheel, die een enkele rechtspersoon vormt, is aan-
sprakelijk voor de fouten die zijn organen hadden kunnen begaan, ongeacht of ze behoren 
tot  de uitvoerende,  wetgevende of rechterlijke sfeer;  (...)  ook al  zijn die verschillende 
machten onderscheiden, ze hebben als zodanig geen rechtspersoonlijkheid en kunnen ze 
dus niet als zodanig voor een rechtbank worden gedaagd;

(Verweerster) heeft dus terecht (eiser) gedagvaard wegens de fouten die zij zowel aan 
de uitvoerende als aan de wetgevende macht verwijt; haar rechtsvordering is ingesteld te-
gen de publieke collectiviteit van wie de litigieuze handeling ( of de onthouding ervan) 
uitgaat (M. Mahieu en S. van Drooghenbroeck, 'Responsabilité de l'Etat législateur', J.T., 
1998, p. 820 e.v., inzonderheid nr. 189, p. 834); (...) de Belgische Staat is rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de minister die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het 
proces betrekking heeft (Brussel, 7 december 2000, J.T., 2001, p. 385; Brussel, 5 januari 
2000, R.W., 2001-2002, p. 1003; Rb. Brussel, 9 februari 1990, niet gepubliceerd, vermeld 
door M. Dony, Le droit belge, p. 172; zie ook conclusie proc.-gen. J. Velu onder Cass., 19 
december 1991, J.T., 1992, p. 142 e.v., inzonderheid nr. 44 en de daar vermelde verwij-
zingen);

Overigens (...) is het onderscheid, enerzijds, tussen de Staat (uitvoerende en rechterlijke 
macht), die aansprakelijk kan worden gesteld en wiens fouten door de hoven en rechtban-
ken van de rechterlijke macht gestraft kunnen worden, en anderzijds, de Natie (de wetge-
vende macht) die in beginsel onaantastbaar zou zijn als houder van de soevereiniteit en 
emanatie van het volk, verbazingwekkend en heeft het geen grondwettelijke, wettelijke, 
jurisprudentiële of doctrinale grondslag;

De Belgische Staat, die rechtspersoonlijkheid heeft, omvat drie machten die, in de uit-
oefening van hun respectieve bevoegdheden, fouten kunnen begaan die individuele rech-
ten kunnen schaden, van die daden en onthoudingen moet de Staat als dusdanig, met toe-
passing van artikel 92 [lees: 144] van de Grondwet voor de rechtbanken van de rechterlij-
ke orde rekenschap afleggen;

De wetgevende macht heeft in principe geen enkele immuniteit en geen enkele tekst 
staat deze toe;

De aansprakelijkheid van de Staat en zijn verplichting om jegens privépersonen, voor 
de hoven en de rechtbanken, rekenschap af te leggen voor de door zijn organen begane 
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fouten, werden door de rechtsleer sinds het Flandria-arrest van het Hof van Cassatie van 5 
november 1920 geleidelijk erkend (Pas., 1920, I, p. 193, met conclusie proc.-gen. P. Lec-
lercq); (...) die opmerkelijke ontwikkeling, die voortspruit uit de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, werd gevolgd - en soms voorafgegaan - door die van de bodemrechters die 
aanvaardde dat de aansprakelijkheid van de openbare macht in het gedrang kwam - waar-
bij die aansprakelijkheid aanvankelijk beperkt bleef tot de handelingen van de uitvoerende 
macht in zijn besturende en reglementerende functie (arresten van het Hof van Cassatie 
van 7 maart 1963, Pas., I, 744; van 26 april 1963, Pas., I, 905 en van 23 april 1971, A.C., 
1971, 786) - en naderhand uitgebreid naar handelingen binnen de rechtsprekende functie 
(voornoemd arrest van 19 december 1991) (voor een uitvoeriger omschrijving van die 
ontwikkeling, zie voornoemd artikel van M. Mahieu en S. van Drooghenbroeck);

(Eiser) houdt ten onrechte staande dat de ontwikkeling daar moet stoppen en dat er 
geen sprake van kan zijn de wetgevende Staat aansprakelijk te stellen (welke ontwikke-
ling, inderdaad, nog niet door het Hof van Cassatie is bekrachtigd, al is zij reeds aanvaard 
door verscheidene gerechten, zijnde in chronologische volgorde: Rb. Brussel, 9 februari 
1990, niet gepubliceerd, vermeld door M. Leroy in 'La responsabilité de l'Etat législateur', 
J.T., 1978, p. 328; Rb. Brussel, 17 september 1982, T. Aann., 1987, 128; Luik, 9 februari 
1984, J.T., 1985, p. 320 en opmerkingen Jadot; Rb. Brussel, 9 februari 1990, voornoemd; 
Luik, 25 januari 1994, Pas., 1993, II, p. 50; Brussel, 24 april 1994, niet gepubliceerd, RG 
73/90 en 155/90; Arbeidshof Luik, 6 april 1995, C.D.S., 1995, p. 337; Rb. Brussel, 17 
maart 1997, R.W., 1997, p. 257; Luik, 12 februari 1998, J.L.M.B., 1998, p. 502 en Brus-
sel, 7 december 2000, J.T., 2001, p. 385);

Het hof [van beroep] deelt om de volgende redenen (eisers) zienswijze niet:
De principiële immuniteit die de wetgevende Staat zou genieten, kan op geen enkele lo-

gische grond worden gerechtvaardigd; (...) zoals de hierboven vermelde auteurs schrijven: 
'(...) ce mouvement (de mise en cause de la responsabilité de l'Etat) a dès à présent abouti 
à admettre la responsabilité de la puissance publique du fait de deux de ses fonctions : ad-
ministrer ou réglementer et juger. S'expliquerait-on que la troisième fonction - légiférer - 
demeure un bastion d'immunité, sans pour autant heurter, outre une logique de cohérence, 
une certaine idée d'égalité entre les victimes de l'activité de la puissance publique?' (M. 
Mahieu en S. van Drooghenbroeck, op. cit., nr. 86);

Zoals eerder gezegd, onttrekt geen enkele grondwettelijke of wettelijke tekst de wetge-
vende Staat aan het toezicht van de hoven en rechtbanken wanneer een fout die de wette-
lijke beschermde subjectieve rechten aantast, in de uitoefening van die activiteit werd be-
gaan (Rb. Brussel, 17 maart 1997 en opmerkingen; Brussel, 7 december 2000, vorenver-
meld en L. Cornélis, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, nr. 
124);

Aan die op een redenering a contrario gebaseerde motivering kan nog een ander argu-
ment, gebaseerd op een redenering naar analogie, worden toegevoegd;

Thans wordt niet meer betwist dat de administratie aansprakelijk is voor de fouten die 
zij in de uitoefening van haar reglementerende activiteit maakt; trouwens, wat is regle-
menteren anders dan een beslissingsbevoegdheid uitoefenen door het uitvaardigen van 
teksten met een algemene draagwijdte die bedoeld zijn om te worden toegepast op alle 
concrete situaties die voldoen aan bepaalde welomschreven criteria? (..) die activiteit is 
vergelijkbaar met die van de wetgever die, door het uitvaardigen van teksten met een al-
gemene draagwijdte individuele situaties wil regelen; (...) die analogie wordt met name 
benadrukt door professor Delperée: 'la fonction de réglementer s'apparente ainsi à la fonc-
tion de légiférer; elle se différencie, par contre, de la fonction d'administrer. Réglementer 
et légiférer vont de pair. Pour celui qui entend faire abstraction un instant du cadre consti-
tutionnel dans lequel le problème se pose, le règlement passe, en effet, pour être une loi " 
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matérielle " ou " secondaire " qui n'a peut-être pas le même degré d'efficacité que la loi 
mais qui est de la même nature qu'elle. L'objectif assigné à ces deux règles juridiques est 
identique; leurs caractéristiques sont semblables (...) Ce qui permet à M. Masquelin d'écri-
re que " la fonction réglementaire tend au même but que la fonction législative dont elle 
n'est qu'un démembrement et emploie les mêmes méthodes"' (Fr. Delperée, L'obligation 
de réglementer, noot onder Cass., 23 april 1971, R.C.J.B., 1975, p. 9 e.v., inzonderheid p. 
20 en de in noot 38 vermelde referenties);

Het hof [van beroep] ziet niet in op welk logische of wettelijke gronden die activiteit 
van wetgevende aard aan het toezicht van de gerechten van de rechterlijke orde kan wor-
den onderworpen als zij door de administratie wordt uitgeoefend, en niet als zij door de 
wetgevende Staat wordt uitgeoefend;

In deze zaak gaat het helemaal niet om het toetsen van de wet aan de Grondwet; die 
toetsing is, zoals (eiser) terecht erop wijst, aan de rechterlijke macht onttrokken aangezien 
ze bij artikel 142 van de Grondwet aan het Arbitragehof is toegewezen.

De hier aan de wetgever verweten fout bestaat er niet in dat hij wettelijke teksten heeft 
uitgevaardigd die  strijdig  zijn  met  grondwettelijke  bepalingen,  maar  dat  hij  nagelaten 
heeft wetten uit te vaardigen die de rechterlijke macht in staat moeten stellen de openbare 
dienst van de Justitie op doeltreffende wijze te vervullen, met inachtneming, meer be-
paald, van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden; (...) die bepaling legt de verdragsluitende Staten met name de 
verplichting op de hoven en rechtbanken van hun rechterlijke orde derwijze te organiseren 
dat de voorgelegde zaken binnen redelijke termijnen worden berecht;

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft herhaaldelijk de aanspra-
kelijkheid aanvaard van een Lidstaat die, door niet de noodzakelijke maatregelen te tref-
fen om het doel te bereiken dat voorgeschreven is door een gemeenschapsnorm met direc-
te werking in zijn interne orde, de rechten van particulieren schaadde mits ze identificeer-
baar waren en het oorzakelijk verband bewezen was tussen de miskenning van de ver-
plichtingen en de door de benadeelde personen geleden schade (zie met name arrest Fran-
covitch van 19 november 1991, Jur.H.v.J., I, 5357); (...) de Lidstaten van de Europese Ge-
meenschap zijn immers verplicht alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen wel-
ke geschikt zijn om de nakoming van de uit het Verdrag van Rome of uit de met toepas-
sing daarvan uitgevaardigde richtlijnen voortvloeiende verplichtingen te verzekeren (arti-
kel 5, eerste lid, en 189, derde lid, van dat Verdrag); (...) dit geldt ook voor internationale 
overeenkomsten, zoals het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden die  door  België  zijn  geratificeerd en aldus in  de interne orde 
kracht van wet hebben verkregen;

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft duidelijk bevestigd dat de 
Lidstaat aansprakelijk is voor elke schending, ongeacht of zij uitgaat van de uitvoerende, 
wetgevende of rechterlijke macht (arrest Factortame en Brasserie du Pêcheur van 5 maart 
1996, Jur.H.v.J., 1996, I-1029); (...) Het Hof zegt onder meer: 'de Staat, wanneer hij aan-
sprakelijk is wegens de schending van een internationale verplichting, wordt eveneens in 
zijn geheel beschouwd, ongeacht of de schending die tot de schade heeft geleid, aan de 
wetgevende, de rechterlijke of de uitvoerende macht is toe te rekenen. ... Alle organen van 
de Staat, de wetgevende macht daaronder begrepen, dienen bij de vervulling van hun op-
drachten de regels te eerbiedigen die door het gemeenschapsrecht zijn opgelegd en die 
rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de situatie van de particulieren' (...) 'Het begin-
sel dat de Lidstaten gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan particulieren veroor-
zaakt door schendingen van het gemeenschapsrecht die hun zijn toe te rekenen, geldt wan-
neer de verweten schending door de nationale wetgever is begaan';

De Staat kan in een dergelijk geval aansprakelijk worden verklaard jegens zijn burgers 
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wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de geschonden norm moet rechten aan 
particulieren toekennen, de schending moet voldoende gekarakteriseerd zijn en er moet 
een oorzakelijk verband bestaan tussen de schending van de norm en de door de benadeel-
de persoon geleden schade (H.v.J., vorenvermeld arrest Francovich, §39 tot 41);

In een zaak tussen de Portugese Staat en een van zijn burgers wegens de uitzonderlijk 
lange duur van een gerechtelijke procedure diende het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens uitspraak te doen over de schending door die Lidstaat van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en 
besliste het dat de Portugese Staat aansprakelijk was ook al hield deze staande dat hij als 
wetgevende macht niet aansprakelijk kon worden gesteld; (...) het Hof stelde eerst vast dat 
de procedure abnormaal veel vertraging had opgelopen (en dus strijdig was met artikel 6.1 
van het E.V.R.M.), was vervolgens van oordeel dat zij te wijten was aan de structurele 
toestand van het gerechtelijk apparaat, die de Staat niet op doeltreffende wijze had verhol-
pen, (...) en zegt dan dat het standpunt van de Staat 'se heurte à la jurisprudence constante 
de la Cour. En ratifiant la Convention, l'Etat portugais a contracté l'obligation de l'obser-
ver et il doit, en particulier, en assurer le respect par ses différentes autorités...'; (...) het 
stelt vast dat zulks met name niet het geval was voor het Instituut voor gerechtelijke ge-
neeskunde te Lissabon waarvan het gebrek aan middelen aan de oorsprong lag van de be-
wuste schadeveroorzakende vertraging en zegt vervolgens: 'Dès lors, il incombe à l'Etat 
portugais de les doter (les instituts) de moyens appropriés adaptés aux objectifs recher-
chés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6.1' (arrest Martins 
Morreira van 26 oktober 1988, série A, nr. 143);

Uit die redenen volgt dat de Belgische Staat een fout begaat waardoor zijn aansprake-
lijkheid jegens zijn burgers in het gedrang komt wanneer hij nalaat de wetgevende maat-
regelen te nemen om de naleving te kunnen verzekeren van het bepaalde in artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
inzonderheid wanneer de rechterlijke orde - en in deze zaak, de Brusselse gerechten - door 
dat falen niet de toereikende middelen krijgt (krijgen) om haar (hen) in staat te stellen de 
zaken die haar (hun) worden voorgelegd binnen die hierboven omschreven redelijke ter-
mijn (6 à 8 maanden) te behandelen;

Dat falen van de Staat is een ernstige en gekarakteriseerde schending van artikel 6.1 
van het E.V.R.M. dat de particulieren een subjectief recht toekent dat hun zaak wordt ge-
hoord onder de voorwaarden die het vermeldt; (...) op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek kan de miskenning daarvan voor de gerechten van de 
rechterlijke orde worden gestraft;

Uit het onderzoek van de bovenstaande redenen blijkt dat dit wel degelijk de toestand is 
die (verweerster) ondergaat".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 33 van de Grondwet, gaan alle machten uit van de Natie en worden ze 

uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald. De federale wetgevende macht wordt 
gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat (artikel 36 van de Grondwet), de leden van de beide kamers vertegenwoordigen de 
Natie, en niet enkel degenen die hen hebben verkozen (artikel 42 van de Grondwet).

Het staat de rechterlijke rechter niet toezicht te houden op de wetgevende macht en uit-
spraak te doen over het gedrag van de wetgever die voorzichtig of onvoorzichtig, onacht-
zaam of zorgzaam zou zijn geweest, aangezien het Parlement zijn wetgevend werk slechts 
voor het kiezerskorps moet verantwoorden.

Een andere beslissing hierover zou strijdig zijn met het beginsel van de scheiding der 
machten en zou uiteindelijk erop neerkomen dat de rechterlijke macht zich mag inlaten 
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met het politieke proces van de totstandkoming van de wetten.
Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de Belgische Staat, in de persoon van 

de wetgever, een quasi-delictuele fout heeft begaan waarvoor hij verweerster op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek herstel verschuldigd is, door-
dat hij de Brusselse gerechten niet de noodzakelijk bevonden middelen heeft geboden om 
de rechtzoekenden een proces binnen de redelijke termijn die is voorgeschreven bij artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden te kunnen verzekeren, de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet schendt en tevens 
het beginsel van de scheiding der machten miskent, welke bepalingen en welk beginsel 
verbieden dat de rechterlijke rechter uitspraak doet over de handelwijze van de wetgever, 
en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt door de wet-
gever op grond van die twee bepalingen aansprakelijk te verklaren.

Tweede onderdeel
Zelfs als de wetgever onderworpen zou worden aan de regels inzake het herstel van 

schade ten gevolge van de foutieve aantasting van de subjectieve rechten en de gewettigde 
belangen van personen, kan hij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, enkel aansprakelijk worden gesteld als het bestaan van een fout, een schade, en 
een oorzakelijk verband tussen fout en schade bewezen zijn.

De eventuele fout van de wetgever, waarvan het herstel voor de rechtbanken kan wor-
den gevorderd, kan echter slechts bestaan in de schending van de rechtsregels die de wet-
gever  moet  naleven,  zoals  de  Grondwet,  de  internationale  verdragen  en  het  gemeen-
schapsrecht, met andere woorden wanneer hij wetten uitvaardigt of behoudt, of een juri-
disch vacuüm in stand houdt, die strijdig zijn met de hogere normen die de wetgever moet 
naleven.

Op het gevaar af dat de rechterlijke rechter zich, met miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding der machten en met schending van de artikelen 33, 36 en 
42 van de Grondwet, inlaat met de wetgevende functie en het politiek proces van de tot-
standkoming van de wetten, mag hij, wanneer hij de fout onderzoekt, geen oordeel vellen 
over de efficiëntie van de door de wetgever uitgevaardigde normen, en evenmin de maat-
regelen uitvaardigen die deze, naar zijn oordeel, had moeten nemen om een bepaalde toe-
stand te verhelpen. Met andere woorden, de rechterlijke rechter mag bij zijn onderzoek 
van de eventuele fout van de wetgever, geen opportuniteitsoordeel over diens werk vellen.

In deze zaak bestaat de aan de wetgever verweten fout er niet in, zoals het arrest zelf 
zegt "dat hij wettelijke teksten heeft gemaakt die strijdig zijn met grondwettelijke bepalin-
gen", wat betekent dat het arrest de wetgever helemaal niet verwijt dat hij wettelijke bepa-
lingen heeft uitgevaardigd of behouden die strijdig zijn met hogere rechtsnormen.

Integendeel, het arrest verwijt de wetgever dat hij heeft nagelaten wetten uit te vaardi-
gen en, bijgevolg, "dat hij niet de gepaste maatregelen [heeft] genomen (uitbreiding van 
de personeelsformatie, hoger budget, eventuele wijziging van de wet van 15 juni 1935)" 
teneinde de rechterlijke macht de noodzakelijke middelen te bieden om doeltreffend de 
openbare dienst van de Justitie te verzekeren, met inachtneming, meer bepaald, van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, aangezien verweersters zaak juist om die reden, niet kon worden berecht binnen de 
door die bepaling voorgeschreven redelijke termijn.

Hieruit volgt dus dat het arrest dat, louter op grond van de vaststelling dat de Belgische 
Staat nagelaten zou hebben de wetgevende maatregelen te treffen om de naleving van de 
voorschriften van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden in verweersters zaak mogelijk te maken, beslist dat de wet-
gever een quasi-delictuele fout heeft begaan die verweersters schade heeft veroorzaakt, de 
artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet schendt, het algemeen beginsel van de scheiding 
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der machten miskent en, bijgevolg, ook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek schendt, aangezien het onrechtmatig handelen, in de zin van de twee laatstgenoemde 
bepalingen, waarop de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de wetgever kan worden ge-
grond, niet kan bestaan in het feit dat hij nagelaten heeft normen of maatregelen te treffen 
die de rechterlijke rechter geschikt acht om een bepaalde toestand te verhelpen, aangezien 
een dergelijk verzuim of onthouden in deze zaak slechts de politieke verantwoordelijkheid 
van de wetgever jegens de Natie in het gedrang kan brengen.

Derde onderdeel
Zelfs als er abstractie moet worden gemaakt van de specificiteit van de functie van de 

wetgever en van het Parlement, wiens leden politiek verantwoordelijk zijn voor de Natie, 
om de omstandigheden te beoordelen waarin de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de 
wetgever in het gedrang kan worden gebracht voor de hoven en rechtbanken, dan nog 
moet die aansprakelijkheid de voorwaarden van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek vervullen.

Zij veronderstelt dus het bestaan van een bewezen fout, van een schade en van een oor-
zakelijk verband tussen fout en schade.

Het bestaan van schade voor verweerster is, op zich, ontoereikend om het mechanisme 
van de burgerlijke aansprakelijkheid en de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek in gang te zetten, aangezien de bewuste schade bovendien uit een 
bewezen fout van de wetgever ontstaan moet zijn.

In deze zaak past het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek toe 
en is het van oordeel dat de Belgische Staat, in de persoon van de wetgever, aansprakelijk 
is omdat hij niet de geschikt geachte maatregelen heeft genomen om de dienst van de jus-
titie te Brussel doeltreffend te organiseren.

Het arrest legt echter geen enkele precieze fout of tekortkoming ten laste van de wetge-
vende macht, en het verwijst enkel naar een "uitbreiding van de personeelsformatie en een 
hoger budget", alsook naar een " eventuele wijziging van de wet van 15 juni 1935", en 
komt uiteindelijk tot de slotsom dat eiser een quasi-delectuele fout heeft begaan, zulks 
louter [op grond] van de vaststelling dat er een gerechtelijke achterstand is en dat ver-
weersters zaak abnormaal veel vertraging heeft opgelopen, terwijl de overschrijding van 
de redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden echter niet noodzakelijkerwijs, en op zich, im-
pliceert dat de wetgever een fout heeft begaan, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het arrest, dat eiser geen enkele precieze tekortkoming ten laste legt, 
zijn beslissing om de aansprakelijkheid van de wetgevende macht op grond van de artike-
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking te nemen, niet naar recht 
verantwoordt, aangezien de overschrijding van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, op zich, niet voldoende is om te besluiten dat die overschrijding en de schade die 
daardoor voor verweerster ontstond, hun oorzaak vinden in een fout van eiser (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook, bijgevolg, van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel
Het arrest legt de fout die het tegen de Staat in aanmerking neemt, niet ten las-
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te van de uitvoerende maar wel van de wetgevende macht.
Het middel mist feitelijke grondslag.
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
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-
ke betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten die de 
subjectieve rechten en de wettige belangen van personen aantasten.

De schadeverwekkende fout van een orgaan van de Staat stelt deze, in de re-
gel, rechtstreeks aansprakelijk op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, wanneer het orgaan binnen de grenzen van zijn wettelijke 
bevoegdheden heeft gehandeld of voor ieder redelijk en voorzichtig mens binnen 
die grenzen heeft gehandeld.

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen 
de verschillende machten van de Staat, houdt niet in dat zij in het algemeen zou 
zijn ontheven van de verplichting om de schade te vergoeden die in de uitoefe-
ning van de wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een 
derde is veroorzaakt.

Noch dat beginsel, noch de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet staan eraan 
in de weg dat een rechtbank van de rechterlijke orde een dergelijke fout vaststelt 
en de Staat veroordeelt tot herstel van de schadelijke gevolgen ervan.

Door het beoordelen van het foutieve karakter van een schadeveroorzakende 
handelwijze van de wetgevende macht, mengt die rechtbank zich niet in de wet-
gevende functie en in het politiek proces van de totstandkoming van de wetten, 
maar conformeert zij zich aan de opdracht van de rechterlijke macht om de bur-
gerlijke rechten te beschermen.

Het onderdeel faalt naar recht.
2.2. Tweede onderdeel
Een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vor-

dering tot herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een 
recht dat is vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting op-
legt, is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toerei-
kende wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die ver-
plichting kan nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de 
macht om te beoordelen welke middelen moeten worden aangewend om de nale-
ving ervan te verzekeren.

Het arrest miskent het in het onderdeel aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
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niet en schendt evenmin enige daarin aangewezen bepaling, door eiser jegens 
verweerster aansprakelijk te verklaren wegens de fout die erin bestaat "dat hij na-
gelaten heeft wetten uit te vaardigen teneinde de rechterlijke macht in staat te 
stellen de openbare dienst van de Justitie op doeltreffende wijze te verzekeren, 
met inachtneming, meer bepaald, van artikel 6.1 van het (...) Verdrag tot  be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2.3. Derde onderdeel
Op grond van een feitelijke beoordeling oordeelt het arrest dat eiser een fout 

heeft begaan die het omschrijft in de bewoordingen die weergegeven zijn in het 
antwoord op het tweede onderdeel van het middel.

Het arrest verantwoordt dus naar recht zijn beslissing dat eisers aansprakelijk-
heid jegens verweerster in het gedrang is gebracht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiser in de kosten.

28 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Heenen.

Nr. 446

1° KAMER - 28 september 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - HOEDANIGHEID

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - VERZOEKENDE 
COMMISSIE - TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID - GOEDKEURING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - HOF VAN CASSATIE - TOEPASSELIJKHEID

4º CASSATIE — ALLERLEI - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - 
GEWETTIGDE VERDENKING - TOEPASBAARHEID

5º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
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RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKENDE COMMISSIE - LID VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - WEERSLAG

6º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER  - GEWETTIGDE VERDENKING - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - VERKLARING - 
OVERIGE LEDEN VAN DE RECHTBANK - OVERLEG - GRENZEN

7º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - MAGISTRAAT VAN DEZELFDE RECHTBANK - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP

1º Degene die een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter instelt, dient geen 
andere hoedanigheid te hebben dan die van partij  in  de zaak waarvan de verwijzing  
wordt gevorderd. (Art. 650, Ger.W.)

2º  Aangezien de zaak waarvan de verwijzing  wordt  gevorderd hangende is,  vereist  de  
ontvankelijkheid van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet dat de 
beslissing  van  de  verzoekende  commissie  wordt  goedgekeurd  door  haar 
toezichthoudende overheid. 

3º  en  4°  De  rechtspleging  tot  verwijzing  wegens  gewettigde  verdenking  is  niet  van  
toepassing op het Hof van Cassatie1. (Art. 658, Ger.W.)

5º  De  omstandigheid  dat  een  lid  van  de  verzoekende  commissie,  die  zou  hebben 
beraadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid is van  
het Hof, belet het Hof niet om van die vordering kennis te nemen2. 

6º De bepaling volgens welke de verklaring van de voorzitter van de rechtbank waartegen 
de onttrekking wordt gevorderd, gesteld wordt in overleg met de leden van dat gerecht  
die met naam worden vermeld, vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die  
verklaring moeten stellen. (Art. 656, vierde lid, 1°, b, Ger.W.)

7º Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat die partij is in  
de zaak en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen  
en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid 
van de rechters die uitspraak moeten doen3. 

(COMMISSIE VOOR SUDIEBEURZENSTICHTINGEN VAN BRABANT T. V.E..e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omkleed en door Meesters Xavier Leurquin en Michel 

Kaiser, advocaten bij de balie van Brussel, ondertekend verzoekschrift dat op 16 
augustus 2006 ter griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoekster dat 
haar zaak, ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel onder nummer 06/4978/A, tegen J.-C. V.E., M.-J. B en de Fondation 
Jeanne M. Bar, wegens gewettigde verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.

Bij arrest van 23 augustus 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet ken-

1 Cass., 23 maart 1988, AR 6617, nr 464.
2 Zie Cass., 5 feb. 2003, AR P.03.0125.F, nr 84. 
3 Zie Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.0841.N, nr 396 (strafzaken). 
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nelijk niet-ontvankelijk is.
De voorzitter en drie leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

hebben op 4 september 2006 de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerech-
telijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.

De niet-verzoekende partijen hebben op 13 september 2006 ter griffie van het 
Hof een conclusie neergelegd.

Op 22 september 2006 heeft de verzoekende partij aldaar een conclusie neer-
gelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 650 van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere partij op grond 

van gewettigde verdenking vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrok-
ken.

Die bepaling vereist van degene die de vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter instelt slechts dat hij partij is in de zaak waarvan de onttrekking 
wordt gevorderd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat verzoekster par-
tij is in de zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarin zij de 
niet-verzoekende partijen als tegenstrever heeft.

Aangezien die zaak hangende is, vereist de ontvankelijkheid van de vordering 
niet nodig dat de beslissing van de verzoekende commissie wordt goedgekeurd 
door haar toezichthoudende overheid.

De middelen van de niet-verzoekende partijen volgens welke de verzoekende 
commissie niet zou bestaan, zij onmogelijk nog "zou kunnen beweren op te tre-
den ter uitvoering van de wet van 19 december 1864 [betreffende de stichtingen 
ten voordele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen] en derhalve in 
de rechtszaak betrokken zou kunnen worden als rechtspersoon" en volgens welke 
haar vermeende samenstelling, haar beslissing om in rechte op te treden en de 
goedkeuring  van  het  verenigd  college  van  de  gemeenschappelijke  gemeen-
schapscommissie onregelmatig zouden zijn, houden geen verband met de ont-
vankelijkheid van de vordering tot onttrekking.

De door de niet-verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag betref-
fende artikel 26, eerste lid, van de wet van 19 december 1864 dient bijgevolg 
niet aan het Arbitragehof te worden gesteld. 

De omstandigheid dat een lid van de verzoekende commissie zou hebben be-
raadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid 
is van het Hof, belet niet dat het Hof, waarop de rechtspleging tot verwijzing we-
gens gewettigde verdenking niet  van toepassing is,  van die vordering kennis-
neemt. 

Artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
verklaring waarin het voorziet, gesteld wordt door de voorzitter van de rechtbank 
waartegen wie de onttrekking wordt gevorderd in overleg met de leden van het 
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gerecht die met naam worden vermeld en die verklaring mede onderteken.
Die bepaling vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die verklaring 

moeten stellen.
De verzoekende partij zet uiteen dat een van de geschilpartijen ondervoorzitter 

en onderzoeksrechter is in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat en 

zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen en 
bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdig-
heid van de rechters die uitspraak moeten doen.

De bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak 
wordt onttrokken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

De door de niet-verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag over de 
overeenstemming van artikel 648, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek met de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet hoeft niet aan het Arbitragehof te worden ge-
steld, aangezien die bepaling, waarvan het Hof geen toepassing maakt, geen ver-
band houdt met de verwijzing wegens gewettigde verdenking.

Het verzoek is gegrond.
Door de omstandigheden van de zaak is het opportuun ze te verwijzen naar een 

rechtbank van eerste aanleg die zal worden gezocht buiten het rechtsgebied van 
het Hof van Beroep te Brussel.

Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak nummer 06/4978/A, ingeschreven op de algemene rol van 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, aan die rechtbank wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.

28 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck,  waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. X. Leurquin, Brussel, M. Kaiser, Brussel en J. Bourtembourg, Brussel.

Nr. 447

1° KAMER - 29 september 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTANT DIE ZICH LAAT VERVANGEN DOOR ZIJN WERKNEMER - 
FOUT VAN DE UITVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTANT

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT VAN EEN CONTRACTPARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VOORWAARDEN
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1º De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoering van een  
contractuele  verplichting  is  zelf  contractueel  aansprakelijk  voor  de  schade  die  de  
uitvoerder veroorzaakt12.

2º De contractant kan slechts quasi-delictueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem 
ten  laste  gelegde  fout  een  tekortkoming  uitmaakt  niet  alleen  aan  de  contractuele  
verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien  
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt3. (Artt. 
1382, 1383 en 1384, derde lid, B.W.)

(TIERCE FRANCO BELGE n.v.. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0502.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoe-

ring van een contractuele verplichting is zelf contractueel aansprakelijk voor de 
schade die de uitvoerder veroorzaakt. Hij kan slechts quasi-delictueel aansprake-
lijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uit-
maakt  niet  alleen aan de  contractuele verbintenis  maar ook aan de  algemene 
zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien deze fout andere dan aan de 
slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt.

2. De appelrechters oordelen dat er een contractuele verhouding bestond tussen 
de filiaalhoudster werknemer van de eiseres en de verweerder, dat tussen de eise-
res en de verweerder het contract niet kon worden gehonoreerd door de fout be-
gaan door de verweerster in de uitvoering van de overeenkomst. Zij geven aldus 
te kennen dat tussen de eiseres en de verweerder een contractuele band bestond 

1 Zie Cass., 27 feb. 2003, AR C.01.0457.F, nr 138.
2 Het  O.M.  concludeerde  tot  verwerping  van  dit  middel  op  grond  van  de  overweging  dat  de 
appelrechters weliswaar hebben vastgesteld dat de tweede verweerster een werkneemster was van 
eiseres,  maar  ook  hebben  geoordeeld  dat  tussen  eerste  verweerder  en  tweede  verweerster  een 
rechtstreekse  contractuele  band  bestond  en  dat  tweede  verweerster  een  persoonlijke 
resultaatsverbintenis tegenover eerste verweerder had aangegaan. Daardoor hadden zij volgens het 
O.M. het  verweer omtrent het  bestaan van een rechtstreekse contractuele band tussen eiseres en 
eerste verweerder ontmoet en verworpen, zodat het O.M. van oordeel was dat het middel berustte op 
een verkeerde lezing van het bestreden arrest en derhalve feitelijke grondslag miste. 
3 Zie Cass., 21 juni 2002, AR C.00.0093.F, nr 375.
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en kennen de vordering van de eiseres toe op quasi-delictuele grond zonder de 
gevolgen van een mogelijke samenloop te onderzoeken.

3. Zij schenden aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uit-
zondering van de motiveringsplicht.

4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Strijdige conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en Houtekier.

Nr. 448

1° KAMER - 29 september 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - VORDERINGSGERECHTIGDEN

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - VORDERINGSRECHT VAN DE AFZENDER - VOORWAARDEN

1º  Uit  het  systeem van  het  C.M.R.-Verdrag  vloeit  voort  dat  zowel  de  afzender  als  de 
geadresseerde  gerechtigd  zijn  om  op  grond  van  artikel  17  een 
aansprakelijkheidsvordering  in  te  stellen  tegen  de  vervoerder.  (Artt.  12,  13,  en  17, 
C.M.R.-Verdrag)

2º De afzender, die op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd is voor het verlies  
of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering, dient hiertoe niet het  
bestaan  van  de  schade  in  het  eigen  vermogen  te  bewijzen,  behoudens  ingeval  de  
vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken. (Art. 17, 
C.M.R.-Verdrag)

(G.M. DE ROOY & ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF BELGIË n.v. T. PHILIPS INNOVATIVE 
APPLICATIONS n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0203.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 13 en 17 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internatio-

naal vervoer van goederen over de weg (hierna "C.M.R.-Verdrag"), goedgekeurd bij wet 
van 4 september 1962;

- de artikelen 1119, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters veroordelen de eiseres, grotendeels met bevestiging van het vonnis a 

quo, tot betaling aan de verweerster van een bedrag van 6.555,72 euro, te vermeerderen 
met een rente van 5 pct. vanaf 12 november 1997 tot de dag der volledige betaling en van 
twee derden van de kosten in eerste aanleg en de kosten in hoger beroep. Daarbij verwer-
pen de appelrechters onder meer het verweer van eiseres dat erin bestond aan te voeren 
dat de vordering van de verweerster als ongegrond diende te worden afgewezen, om reden 
dat de verweerster slechts aanspraak kan maken op enige schadevergoeding voor zover ze 
aantoonde werkelijk schade te hebben geleden en zij in casu niet aantoonde effectief scha-
de te hebben geleden, op grond van onder meer de volgende motieven:

"Dat (de eiseres) evenwel beweert dat de vordering van (de verweerster) (afzender) als 
ongegrond dient te worden afgewezen, om reden dat de geïntimeerde slechts aanspraak 
kan maken op enige schadevergoeding voor zover zij aantoont daadwerkelijk schade te 
hebben geleden en zij in casu niet aantoont effectief schade te hebben geleden;

dat  zij  beweert  dat  de  werkelijke  schadelijder  de  vennootschap  naar  vreemd  recht 
GmbH Österreichische Philips & Horny Industries is en niet de geïntimeerde (de verweer-
ster), aanvoerende:

- dat uit de voorgelegde Abtretungsverklarung onomstotelijk blijkt dat de vennootschap 
naar vreemd recht GmbH Österreichische Philips & Horny Industries als werkelijk gelae-
deerde partij al haar rechten (ten aanzien van de vervoerder) had overgedragen aan de 
vennootschap naar vreemd recht A.I.G. Europe S.A. Direktion für sterreich, Rengasse 6 - 
8 te 1010 Wenen;

- dat evenwel noch de vennootschap naar vreemd recht GmbH Österreichische Philips 
& Horny Industries, noch de vennootschap naar vreemd recht A.I.G. Europe S.A. in de 
procedure voor de eerste rechter betrokken waren;

-  dat  (de  verweerster)  niet  betwist  dat  in  casu  niet  zij  doch  de  vennootschap  naar 
vreemd recht Österreichische Philips & Horny Industries (partij die overigens niet in de 
procedure aanwezig was) de werkelijke schadelijder is;

Dat (de verweerster) ten stelligste betwist dat zij geen schade heeft geleden; dat zij met 
name beweert dat zij wel degelijk schade heeft geleden om redenen

- dat zij, in het kader van de verkoop, door toedoen van de vervoerder, niet aan haar le-
veringsplicht heeft kunnen voldoen;

- dat ingevolge de diefstal, te weinig toestellen bij de bestemmeling konden worden af-
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geleverd;
- dat zij voor dit tekort aan goederen, door de bestemmeling niet betaald is geworden of 

slechts betaald is geworden, nadat zij op eigen kosten een nazending diende te organise-
ren;

Dat in casu de vraag aan de orde is of degene die formeel gelegitimeerd is ter uitoefe-
ning van zijn claimrecht verplicht is aan te tonen dat hij de schade in eigen vermogen 
heeft geleden; dient hij met andere woorden eveneens materieel gelegitimeerd te zijn ?; 
dienen recht en belang parallel te lopen ?;

Dat van zodra men deze eis stelt men genoodzaakt is het bestaan van een dergelijk be-
lang uit de onderliggende overeenkomst, derhalve buiten de vervoerovereenkomst, te dis-
tilleren;

Dat het stellen van het belangvereiste als een algemene voorwaarde voor de uitoefening 
van het claimrecht dient te worden afgewezen;

Dat de uitoefening van uit de vervoerovereenkomst voortspruitende rechten niet van 
buiten die overeenkomst gelegen factoren afhankelijk dient te zijn; dat op deze wijze im-
mers de uitoefening van een uit de vervoerovereenkomst voortvloeiend recht van de on-
derliggende rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde, waaraan de vervoerder 
vreemd is, afhankelijk wordt gemaakt;

Dat abstractie dient te worden gemaakt van de onderliggende rechtsverhouding; dat 
zulks met zich meebrengt dat de vervoerder zonder risico aan degene, die gerechtigd is de 
vordering tegen hem in te stellen, kan betalen; dat hij zich niet behoeft te verdiepen in de 
aan de hem vreemd zijnde rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde;

Dat de aanvaarding van deze mogelijkheid dat degene die een vordering instelt zonder 
zelfs schade in eigen vermogen te hebben geleden derhalve de behoefte aan het belang - 
of risico - criterium uitsluit; dat de C.M.R.-rechtspraak in verschillende landen, waaronder 
België, deze stelling aankleeft; dat in België de hoogste rechter onomwonden heeft geko-
zen voor een abstractie van de onderliggende overeenkomst, en ondermeer werd beslist 
dat b.v. de geadresseerde na aflevering der goederen van de vervoerder schadevergoeding 
kan vorderen, zonder dat hij daartoe hoefde aan te tonen dat hij zelf schade had geleden 
(Zie Hof van Cassatie van 13/06/1980, EVR 1980, blz. 851 en Hof van Beroep Brussel 
van 30/10/1975, EVR 1976, blz. 238);

Dat het evenmin terzake is of de afzender al dan niet schade in eigen vermogen heeft 
geleden (s' Gravenhage 08/11/1994 S. &S. 1995, nr. 88, en O.G.H. Wien, 28/06/1988, 
TranspR, 1989, blz. 222);

Dat, hoewel kan worden gesteld dat de uitoefening van het vorderingsrecht in beginsel 
niet van externe factoren afhankelijk dient te worden gesteld, er evenwel situaties denk-
baar zijn waarin men, voor de vraag gesteld wie het claimrecht kan uitoefenen, wordt ge-
noodzaakt bij de onderliggende rechtsverhouding te rade te gaan;

Dat dit  het  geval is  wanneer de partijen tegelijkertijd op grond van hun onderlinge 
rechtsverhouding menen hun claimrecht te kunnen realiseren en derhalve de vervoerder 
van weerszijden aanspreken; dat men in dit geval aangewezen is op het belang - criterium;

Dat de vordering tot schadevergoeding, zoals hierboven reeds gezegd, in principe niet 
gebonden is aan de vraag naar de eigendom en het risico van de goederen; dat het alleen is 
wanneer de vervoerder door de afzender en de bestemmeling samen aansprakelijk worden 
gesteld, dat de eis slechts gegrond is voor degene die aan de hand van de contractuele ver-
houdingen schade lijdt;

Dat derhalve, gelet op het feit dat in casu alleen (de verweerster) (afzender) de vorde-
ring stelt het belangcriterium niet speelt en de omstandigheid of (de verweerster) de daad-
werkelijke schadelijder is in casu niet relevant is".
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 17.1 van het C.M.R.-Verdrag en onder de voorwaarden bepaald in ar-

tikel 17 en volgende van het C.M.R.-Verdrag, is de vervoerder aansprakelijk voor geheel 
of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het 
ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, 
alsmede voor de vertraging in de aflevering.

Krachtens artikel 12.1 van het C.M.R.-Verdrag heeft de afzender het recht over de goe-
deren te beschikken, in het bijzonder door van de vervoerder te vorderen dat hij het ver-
voer ophoudt, de plaats bestemd voor de aflevering der goederen wijzigt of de goederen 
aflevert aan een andere geadresseerde dan in de vrachtbrief is aangegeven.

Krachtens artikel 12.2. vervalt dit recht wanneer het tweede exemplaar van de vracht-
brief aan de geadresseerde is overhandigd of wanneer deze gebruik maakt van het recht 
bedoeld in artikel 13, eerste lid van het verdrag, terwijl krachtens artikel 12.3 van het 
C.M.R.-Verdrag het beschikkingsrecht reeds vanaf het opmaken van de vrachtbrief aan de 
geadresseerde toekomt wanneer een vermelding in die zin door de afzender op de vracht-
brief is gesteld.

Krachtens artikel 13.1 van het C.M.R.-Verdrag heeft na aankomst van de goederen op 
de plaats bestemd voor de aflevering, de geadresseerde het recht van de vervoerder te vor-
deren dat het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan hem wordt overhandigd en de goe-
deren aan hem worden afgeleverd, een en ander tegen ontvangstbewijs. Wanneer verlies 
van de goederen is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn bedoeld in ar-
tikel 19, niet zijn aangekomen, is de geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegen-
over  de vervoerder gebruik te maken van de rechten,  die  uit  de vervoerovereenkomst 
voortspruiten.

Uit deze noch enige andere bepalingen van het C.M.R.-Verdrag volgt dat wanneer de 
afzender na de aflevering van de goederen een vordering instelt tegen de vervoerder op 
grond van artikel 17 van het C.M.R.-Verdrag, diens vordering, indien alleen hij de vorde-
ring instelt en niet de geadresseerde samen met hem, gegrond kan worden verklaard zon-
der dat moet worden vastgesteld dat de afzender de schade heeft geleden waarvan hij de 
vergoeding vordert op grond van de vervoersovereenkomst;  in geen van de geciteerde 
noch enige andere bepalingen van het C.M.R.-Verdrag wordt bepaald dat de rechthebben-
de die tegen de vervoerder de vordering instelt bedoeld in artikel 17 van het verdrag, niet 
moet aantonen dat hij schade heeft geleden en dus de werkelijke schadelijder is; de afzen-
der moet aantonen schade te hebben geleden, opdat zijn vordering op grond van artikel 17 
van het verdrag gegrond zou kunnen worden verklaard en dit, ongeacht of de vervoerder 
al dan niet tegelijk door de afzender en de geadresseerde aansprakelijk wordt gesteld.

Door te beslissen dat het alleen is wanneer de vervoerder door de afzender en de gea-
dresseerde samen aansprakelijk wordt gesteld, dat de eis gegrond is in hoofde van degene 
die aan de hand van de contractuele verhoudingen schade lijdt en dat, gelet op het feit dat 
in casu alleen de verweerster (afzender) de vordering stelt, de omstandigheid of verweer-
ster de daadwerkelijke schadelijder in casu niet relevant is, hebben de appelrechters de ar-
tikelen 12, 13 en 17 van het C.M.R.-Verdrag geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 17, lid 1, van het C.M.R.-Verdrag, is de vervoerder aanspra-
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kelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, 
welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen 
en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor de vertraging in de aflevering.

Uit het systeem van het C.M.R.-Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als 
de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijk-
heidsvordering in te stellen tegen de vervoerder.

De afzender is op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd voor het 
verlies of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering. Hij 
dient hiertoe niet het bestaan van de schade in het eigen vermogen te bewijzen, 
behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde 
wordt aangesproken.

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de afzender in elk geval enkel vorde-
ringsgerechtigd is op voorwaarde dat hij het bewijs levert van persoonlijke scha-
de, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 449

1° KAMER - 29 september 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEOORDELING

1º Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,  
indien zij  een abnormaal  kenmerk vertoont waardoor zij  in bepaalde omstandigheden  
schade kan veroorzaken1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

1 Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, nr 55; zie Cass., 25 april 2005, AR C.03.0400.N, nr 239.
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2º Het abnormale kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element  
dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde2.  (Art. 
1384, eerste lid, B.W.)

3º Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets 
werd toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een 
abnormaal kenmerk vertoont3. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

4º De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek vertoont en of  
hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0427.N – C.05.0192.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 23 oktober 2003 in ho-

ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.04.0427.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, veroordeelt 

hem met bevestiging van het vonnis a quo, tot betaling van 1.021,52 euro, meer intresten, 
aan de eerste verweerster en van 26.604 euro, meer intresten, aan de derde verweerster, 
verwijst de eiser in de kosten van eerste aanleg aan de zijde van de eerste en de derde ver-
weersters en de vierde verweerder, en in de kosten in hoger beroep van alle de verweer-
ders ten belope van 2/3, en dit op volgende gronden:

"1. Feitelijke gegevens en voorgaanden:
De auto VW Polo van (de eerste verweerster) - verzekerd bij (de derde verweerster) - 

werd op 16 februari 1997 overdag op de N49 te Assenede beschadigd door een stuk gietij-
zer dat zich op die weg bevond en dat werd opgeworpen door het links inhalende voertuig 
bestuurd door (de tweede verweerder). Het stuk gietijzer kwam in de voorruit van de VW 
Polo terecht waardoor de inzittende van die auto, B.R., ernstig gewond werd.

De bestuurder R. verklaarde o.a.: '(...) Ik reed op de rechtse rijstrook en er was tamelijk 
druk verkeer. Ik werd ingehaald door verscheidene wagens. Op zeker ogenblik werd ik in-
gehaald door een stationwagen, deze raakte met de rechtse wielen een groot voorwerp dat 
op de linkse rijstrook lag. Dit voorwerp werd in de richting van mijn wagen gekatapul-
teerd, ging dwars door de voorruit en trof mijn vader vlak in het gezicht, meer bepaald op 
het voorhoofd.(...) Ik wens te verklaren dat op het ogenblik van het ongeval voor mij op 

2 Zie Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, nr 55, alsook Cass., 2 maart 1995, AR C.94.0313.F, nr 
130;  Cass.,  18  okt.  2001,  AR  C.98.0551.N  en  17  jan.  2003,  AR  C.02.0012.N,  met  noot  S. 
MOSSELMANS, "Het gebrek van de 'samengestelde' zaak", T.B.B.R., 2004, 84-90. 
3 Cass., 17 jan. 2003, AR C.02.0012.N, met noot S. MOSSELMANS, l.c.
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de rechtse rijstrook geen verkeer was. Ik werd door twee voertuigen links ingehaald, deze 
hadden een tussenafstand van ongeveer 15 meter. Ik heb het voorwerp gezien tussen het 
eerste en tweede voertuig, ik heb niet gezien of dit voorwerp van het eerste voertuig is 
losgekomen, of dat het eerste voertuig er gewoon is overgereden of ernaast heeft gereden. 
Het tweede voertuig heeft het voorwerp geraakt met het rechtervoorwiel, waarna het voor-
werp in mijn ruit werd gekatapulteerd. Ik meen achteraf bezien, dat het tweede voertuig 
volgens mij het voorwerp had kunnen ontwijken, de bestuurder heeft na het ongeval wel 
tegen mij gezegd dat hij dacht dat het aarde was welke op de rijbaan lag'.

(De tweede verweerder) verklaarde o.a.: '(...) Er was tamelijk druk verkeer, ik reed op 
de linkse rijstrook te samen met nog een paar wagens voor en achter mij. Ik reed ongeveer 
100 km/u Op een 20-tal meter voor mij reed een wagen. Op zeker moment zag ik vanon-
der de wagen voor mij een voorwerp op de linkse rijstrook te voorschijn komen. Ik kon 
echter niet de minste reactie uitvoeren en raakte het voorwerp met het rechtse voorwiel. Ik 
zag dan in mijn spiegel dat het voorwerp werd weg gekatapulteerd in de richting van een 
wagen op de rechtse rijstrook die ik zopas had ingehaald. Onmiddellijk begaf ik me naar 
de rechtse rijstrook wegens lekke band. Gezien ik het voorwerp pas opmerkte toen mijn 
voorrijder dit gepasseerd was had ik helemaal niet meer de tijd om dit voorwerp te ontwij-
ken'.

Uit de geseponeerde strafbundel en de erbij gevoegde schets blijkt wat volgt: 
- de rijbaan op de N49 is op de plaats van het ongeval verdeeld in 2 x 2 rijstroken, van 

elkaar gescheiden door een middenberm en voorzien van een betonnen stootband;
- rechts van de rijbaan is er een gelijkgrondse asfaltberm;
- betrof het een roestig, ruw, gietijzeren voorwerp in de vorm van een piramide met af-

geplatte top;
- dat voorwerp was 8 cm hoog en had een basis van ongeveer 17 op 14 cm.; 
- het voertuig van (de eerste verweerster) werd vooraan beschadigd (voorruit vernield 

en in het midden doorboord).
De door het Parket aangestelde deskundige R. D. kwam in zijn deskundig verslag o. a. 

tot volgende besluiten: '(...) (de tweede verweerder) reed op de linker rijstrook aan een 
snelheid van 100 km/u, in een file met vlot verkeer. De buitenkant van de rechter voor-
band van de Mondeo (de tweede verweerder) reed over een blok gietijzer (6 kg). Deze 
blok werd schuin naar rechts achter en iets naar boven gericht geprojecteerd naar de rech-
tere rijstrook. De bestuurder R. reed op de rechtere rijstrook, iets achter de links voorrij-
dende Mondeo (de tweede verweerder). Het geprojecteerde gietijzeren blok kwam in de 
voorruit van de Polo/R. terecht. De voorruit werd doorboord en het blok gietijzer kwam 
terecht op het hoofd van de rechts vooraanzittende passagier R. B., welke hierbij zwaar 
gekwetst werd. Bestuurder (de tweede verweerder) en bestuurder R. konden het ongeval 
niet vermijden. Gezien de filevorming met wel vlot verkeer, kon bestuurder (de tweede 
verweerder) onmogelijk vooraf het blok gietijzer liggend op zijn rijstrook waarnemen. Het 
blok schroot gietijzer moet afgevallen zijn van een vrachtwagen welke schroot vervoerde, 
mogelijk van of naar het bedrijf Sidmar, dichtbij gelegen. De vrachtwagen bleef onbe-
kend.'

(...)
3. Verdere procedure de grieven: (...)
(De eiser) roept de volgende grieven in:
De loutere aanwezigheid van een stuk gietijzer op het wegdek is geen kenmerk ervan, 

dit terwijl een gebrek veronderstelt dat het kenmerkende, het karakteristieke van een be-
paalde zaak wordt geraakt. Het stuk gietijzer maakte geen deel uit van de weg en tastte 
deze dan ook niet aan in de structuur. De beide voorwerpen zijn altijd afzonderlijke enti-
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teiten geweest zonder ooit één structuur te vormen. Het vereiste dat een gebrek een ken-
merk moet zijn van een zaak, doet geen afbreuk aan de cassatierechtspraak dat een gebrek 
niet noodzakelijk inherent of intrinsiek moet zijn omdat het Hof van Cassatie daarmee al-
leen duidelijk maakt dat een gebrek ook een externe oorzaak kan hebben. Het vereiste 
van, het bewijs van een kenmerk is onverkort blijven bestaan.

(...)
4. Beoordeling:
C..)
4.3. Beoordeling van de grieven:
4.3.1. M.b.t. het principaal hoger beroep:
4.3.1.1.
De aansprakelijkheid van (de eiser) op grond van artikel 1384, eerste lid B.W. impli-

ceert dat moet vaststaan dat het wegdek behept was door een gebrek waardoor (de eerste 
verweerster) een schade heeft geleden. Een zaak is gebrekkig indien zij een abnormaal 
kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

4.3.1.2.
(De eiser) werpt terecht op dat de eerste rechter ter beoordeling van het abnormaal zijn 

van het gevaar verkeerdelijk als referentiecriterium verwijst naar de normaal voorzichtige 
en redelijke overheid in dezelfde omstandigheden geplaatst. De vraag stelt zich concreet 
of de aanwezigheid van het stuk gietijzer op het wegdek een abnormale gesteldheid van 
dat wegdek impliceerde, waardoor het niet meer beantwoordde aan het bepaalde model 
waaraan het is te toetsen.

Met (zijn) stelling dat de loutere aanwezigheid van een stuk gietijzer op het wegdek 
geen kenmerk ervan is dit terwijl ook volgens de meest recente cassatierechtspraak het 
vereiste van het bewijs van een kenmerk onverkort is blijven bestaan, begeeft (de eiser) 
zich in een spel van woorden. Met het 'kenmerk' wordt immers net die eigenschap of dat 
element  bedoeld  waardoor  een  zaak  zich onderscheidt  van  gelijke  zaken.  Met  andere 
woorden wordt daarmee gedoeld op het gebrek zelf. Met het woord 'kenmerk' wordt hele-
maal niet vereist dat - in deze concrete zaak - het stuk gietijzer deel zou moeten uitmaken 
van de weg en daardoor het kenmerkende, het karakteristieke van de weg zou raken. Een 
door een gebrek aangetaste zaak kan een samengesteld geheel zijn, zonder dat het afwij-
kende kenmerk een intrinsiek kenmerk van die zaak moet zijn.

Concreet: het kenmerk of de eigenschap waardoor het wegdek niet meer beantwoordde 
aan het model waaraan het is te toetsen, was de aanwezigheid van een groot stuk gietijzer. 
Een modaal wegdek is immers vrij van dergelijke grote stukken gietijzer. Dit stuk gietij-
zer (zoals omschreven in het feitenrelaas) was immers in die mate groot dat het wegdek 
een abnormaal kenmerk vertoonde waardoor uiteraard schade kon worden veroorzaakt.

De rechtbank besluit dat het wegdek door de aanwezigheid van een stuk gietijzer zoals 
hoger omschreven, behept was door een gebrek in de zin van artikel 1384,  eerste lid 
B.W." (vonnis pp. 2-4, sub 1, p. 8, sub 3, tweede alinea, pp. 12-13, sub 4.3.1.).

Grieven
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandighe-
den schade kan veroorzaken.

De omstandigheid dat het abnormale kenmerk geen intrinsiek kenmerk moet betreffen 
of een blijvend element dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen 
van een derde, belet niet dat de structuur van de zaak moet zijn aangetast waardoor de 
zaak een abnormaal kenmerk vertoont.



Nr. 449 - 29.9.06 HOF VAN CASSATIE 1873 

Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen, dat aan een zaak iets 
wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat: de zaak in haar geheel dient een abnormaal 
kenmerk te vertonen.

De bodemrechter moet in feite oordelen of de zaak een gebrek vertoont en of hetgeen 
toegevoegd wordt deel uitmaakt van dit geheel.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen en overwegingen van het bestreden vonnis dat de 
appelrechters het stuk gietijzer beschouwen als een abnormaal kenmerk, en dus een ge-
brek, van "het wegdek" waarop het zich bevond, zonder te vereisen "(dat) het stuk gietij-
zer deel zou moeten uitmaken van de weg en daardoor het kenmerkende, het karakteristie-
ke van de weg zou raken".

Het bestreden vonnis weerhoudt aldus louter de aanwezigheid van het stuk gietijzer op 
het wegdek als een (abnormaal) kenmerk, en dus een gebrek, van het wegdek "waardoor 
uiteraard schade kon worden veroorzaakt".

Nu een vreemd voorwerp - zoals te dezen het stuk gietijzer - evenwel geen "kenmerk" 
vormt van de zaak - te dezen het wegdek - waarop het zich bevindt, en door zijn enkele 
aanwezigheid "de structuur" van die zaak niet aantast, kon het bestreden vonnis, teneinde 
een gebrek van "het wegdek" te weerhouden, niet wettig, op grond van de enkele vaststel-
ling dat het stuk gietijzer zich op het wegdek bevond, en zonder in feite, rekening houden-
de met de concrete omstandigheden van de zaak, aan te nemen dat het stuk gietijzer deel 
uitmaakte van het wegdek en de structuur ervan aantastte, oordelen:

- dat het gietijzeren voorwerp en het wegdek "een samengesteld geheel" vormden;
- dat het gietijzeren voorwerp een "kenmerk of eigenschap" was van "het wegdek";
- en dat "het wegdek" aangetast was door een gebrek "door de aanwezigheid van een 

stuk gietijzer" (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden vonnis kon evenmin wettig de aanwezigheid van het gietijzeren voor-

werp op het wegdek als een "abnormaal kenmerk" van "het wegdek" beschouwen "waar-
door uiteraard schade kon worden veroorzaakt", op grond van de overwegingen dat "een 
modaal wegdek vrij is van dergelijke grote stukken gietijzer" en dat "dit stuk gietijzer (...) 
in die mate groot (was) dat het wegdek een abnormaal kenmerk vertoonde", nu alleszins 
de enkele omstandigheid dat iets,  het gietijzeren voorwerp, wordt toegevoegd aan een 
zaak, het wegdek, waardoor schade kan ontstaan, of de enkele vaststelling dat de aanwe-
zigheid van het gietijzeren voorwerp abnormaal is, niet inhoudt dat de gesteldheid van de 
zaak, het wegdek, abnormaal is noch dat de zaak, het wegdek, schade kon veroorzaken 
(schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Voeging
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. De zaken worden ge-

voegd.
2. Middel inzake C.04.0427.N
1. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaal-
de omstandigheden schade kan veroorzaken.

Eensdeels moet het abnormale kenmerk geen intrinsiek kenmerk betreffen of 
een blijvend element dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder 
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toedoen van een derde.
Anderdeels is het niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat 

aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat. Vereist is dat de 
zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont. 

2. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek ver-
toont en of hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- het voertuig van de eerste verweerster werd beschadigd door een stuk gietij-

zer dat zich op de weg bevond en dat werd opgeworpen door het inhalende voer-
tuig, bestuurd door de tweede verweerder;

- het stuk gietijzer aldus in de voorruit van het voertuig van de eerste verweer-
ster terechtkwam, waardoor de inzittende passagier ernstig verwond werd.

De appelrechters oordelen dat:
- de aansprakelijkheid van de eiser op grond van artikel 1384, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek impliceert dat moet vaststaan dat het wegdek behept was 
met een gebrek, dit is een abnormaal kenmerk dat de schade veroorzaakte;

- met het woord "kenmerk" helemaal niet wordt vereist dat, in deze concrete 
zaak, het stuk gietijzer deel zou moeten uitmaken van de weg en daardoor het 
kenmerkende, karakteristieke van de weg zou raken;

- een door een gebrek aangetaste zaak een samengesteld geheel kan zijn, zon-
der dat het afwijkende kenmerk een intrinsiek kenmerk van die zaak moet zijn;

- het kenmerk waardoor het wegdek niet meer beantwoordde aan het model 
waaraan het is te toetsen, de aanwezigheid was van een groot stuk gietijzer;

- dit stuk gietijzer immers in die mate groot was dat het wegdek een abnormaal 
kenmerk vertoonde waardoor uiteraard schade kon worden veroorzaakt.

4. Zodoende oordelen de appelrechters op feitelijke gronden dat het wegdek en 
het stuk gietijzer een geheel uitmaakte dat gebrekkig was.

5. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
6. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.04.0427.N en C.05.0195.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser inzake C.04.0427.N in de kosten van die zaak.
Veroordeelt de eiseres inzake C.05.0192.N in de kosten van die zaak.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, De Gryse en Nelissen Grade.
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Nr. 450

1° KAMER - 29 september 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - TIJDSTIP VAN DE AFLEVERING - BEGRIP

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - TIJDSTIP VAN DE AFLEVERING - CONVENTIONELE BEPALING - GELDIGHEID

1º Het tijdstip van de aflevering in de zin van artikel 91, Zeewet, dient te worden begrepen  
als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen. (Art. 91, Zeewet)

2º De dwingende bepaling van artikel 91, A, §3, 6°, eerste lid, Zeewet, staat er niet aan in  
de weg dat het tijdstip van de aflevering conventioneel wordt bepaald op het tijdstip van 
de overhandiging van de goederen aan de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de  
rechthebbende om protest te formuleren op het ogenblik van het conventioneel bepaalde  
tijdstip niet wordt uitgesloten1. (Art. 91, A, §3, 6°, eerste lid, Zeewet)

(ZURICH INSURANCE COMPANY, vennootschap naar Zwitsers recht e.a. T. DSR/STINNES WEST INDIES SERVICES 
GmbH, vennootschap naar Duits recht, e.a. )

ARREST

(A.R. C.04.0518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, en 8° van de gecoördineerde wetten op de 

Zee- en Binnenvaart, die titel II van boek II van het Wetboek van koophandel vormen 
(wet van 28 november 1928, artikel 1);

- de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de tweede eiseres ongegrond op basis 

van volgende overwegingen:
"De feiten en retroacten die aan de grondslag liggen van de vorderingen kunnen als 

volgt bondig samengevat worden:
- Op 9 mei 1998 werd te Antwerpen een cognossement nr. NVCOSOL 17 AA 13300 

uitgeschreven nopens het vervoer van 159 platen gewalst staal. (De tweede eiseres) en de 
Inc. Fabrique de Fer Charleroi (USA) stellen houders van het cognossement te zijn.

1 Over de "takelclausule" zie W. FRANSEN, "Discharge and Delivery Clause", in  Liber Amicorum 
Robert Wijffels, Antwerpen, 2001, p. 63-77; B. INSEL, "Commentaar op recente transportrechtelijke 
uitspraken", R.H.A., 1996, (105) 114-116
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- De lading werd met het zeeschip Ms Olmeca van Antwerpen naar San Juan vervoerd 
waar ze op 26 mei 1998 werd ontscheept. De goederen werden gelost, door de douane 
ontvangen en door de douane vrijgegeven op of omstreeks 26 mei 1998.

- Het cognossement vermeldt (de tweede eiseres) als geadreseerde.
- Op 2 juni 1998 werden de goederen opgehaald door (de tweede eiseres). Op deze da-

tum werden volgbriefjes opgesteld, waarin voorbehoud gemaakt werd voor beschadiging 
van de platen.

- Op 4 juni 1998 verstuurde Ewig International Marine Corp. aan scheepsagent Interna-
tional Shipping Agency een protest, waarbij de rederij op een expertise uitgenodigd werd, 
zonder dat plaats en tijdstip van deze expertise werden vermeld. De rederij was echter niet 
aanwezig op de expertise die op 5 juni 1998 plaatsvond.

- In het expertiseverslag wordt schade aan 22 platen vastgesteld. De platen waren ver-
vormd waardoor zij ongeschikt waren voor hun initieel gebruik.

- Als gevolg hiervan werden de 22 platen als averijgoed verkocht, waardoor er verlies 
geleden werd ten bedrage van 40.537,45 USD, met name 39.301, 80 USD voor goederen-
verlies en 1.235, 65 USD aan expertisekosten.

- De appellanten (waaronder de tweede eiseres) gingen over tot dagvaarding van (de 
verweerster) op 10 mei 1999 strekkende tot vergoeding van het hoger vernoemde verlies. 
(De verweersters) werden contractueel aangesproken als scheepseigenaar en/of bevrachter 
en/of cognossementuitgever en/of zeevervoerder en/of scheepsbeheerder q. q.  op basis 
van het voorliggend cognossement.

(...)
1. Het cognossement nr. NVCOSOL 17M 13300 bevat in artikel 19 van de cognosse-

mentsvoorwaarden een zgn. 'notification and delivery' clausule (clausule van kennisge-
ving en aflevering).

Partijen refereren vaak aan clausule nr. 19 van het desbetreffend cognossement zonder 
evenwel deze clausule of de relevante passages ervan te citeren. De relevante passages uit 
deze clausule meent het hof als volgt te kunnen lezen:

'19. Notification and Delivery
(2) The carrier without giving notice either of arrival or discharge may discharge the 

goods whether perishable or whatever their nature,... continuously Sundays and holidays 
included, at all such hours by day or by night as to the carrier to determine no matter what 
the state of the weather or custom of the port may be.

... the responsibility of the carrier in any capacity shall all together cease and the goods 
shall be considered to be delivered ... when taken into custody of the customs or other au-
thorities. The carrier shall not be required to give any notification of disposition of the 
goods."

Het hof meent deze relevante passages van de desbetreffende clausule als volgt te kun-
nen begrijpen, bij gebrek aan vertaling:

'19. Kennisgeving en Aflevering
(2) De vervoerder mag zonder kennisgeving, zowel met betrekking tot de aankomst dan 

wel met betrekking tot de lossing, de goederen lossen, zondag of feestdagen inbegrepen, 
op elk uur van dag en nacht, te bepalen door de vervoerder, ongeacht in welke de staat 
van het weer is of het gebruik van de haven...

... de verantwoordelijkheid van de vervoerder zal in alle gevallen ophouden en de goe-
deren zullen geacht worden te zijn afgeleverd ... wanneer zij door de douane of andere au-
toriteiten worden in bezit genomen. De vervoerder dient geen kennisgeving van ter be-
schikkingstelling van de goederen te verstrekken.'



Nr. 450 - 29.9.06 HOF VAN CASSATIE 1877 

Volgens clausule 19 houdt de verantwoordelijkheid van de zeevervoerder op van zodra 
de goederen overgedragen worden aan de douane of andere autoriteiten.

(De tweede eiseres) (is) van oordeel dat de 'notification and delivery' clausule ongeldig 
is, aangezien de rederij middels deze clausule tracht te bekomen dat de ladingbelangheb-
benden zouden  protesteren  vooraleer  zij  de  goederen hebben  ontvangen.  Volgens (de 
tweede eiseres) heeft artikel 19 van de cognossement-voorwaarden geen invloed op het 
ogenblik waarop door de ontvanger dient te worden geprotesteerd. (De tweede eiseres) 
(meent) dat het protest - conform artikel 91 van de Zeewet - slechts dient geformuleerd te 
worden op het ogenblik waarop de goederen worden overhandigd aan de persoon die, 
krachtens de vervoerovereenkomst, recht heeft op aflevering, dit is de ladingbelangheb-
benden, omdat deze vanaf dat ogenblik de 'werkelijke mogelijkheid' heeft om zijn goede-
ren te controleren.

2. Ingeval van uiterlijk zichtbaar verlies of schade dient het protest krachtens artikel 91, 
A, §3, 6°, eerste lid, van de Zeewet geformuleerd te worden voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereen-
komst op de aflevering recht hebbende persoon (m.a.w. vanaf de materiële weghaling 
door de rechthebbende). In geval van niet-uiterlijk zichtbaar verlies of schade moet het 
protest krachtens artikel 91, A, §3, 6°, tweede lid, van de Zeewet geformuleerd worden 
binnen drie dagen na de aflevering.

Er kan van de regel, die stelt dat de juridische aflevering van de goederen in principe 
samenvalt  met  de  feitelijke  aflevering aan  de bestemmeling,  rechtsgeldig  contractueel 
worden afgeweken door in het cognossement te bepalen dat het tijdstip van de juridische 
aflevering van de goederen samenvalt met het tijdstip van de inbezitname ervan in handen 
van een douane of andere autoriteit.

Artikel 19 van de cognossementvoorwaarden bepaalt dat de goederen geacht worden te 
zijn afgeleverd op het ogenblik van hun in bezit name in handen van de douane of andere 
autoriteit en dat de zeevervoerder geen aansprakelijkheid draagt voor verlies of schade 
voor de belading en na lossing (zie cognossementsclausule nr. 5.4).

De draagwijdte van de 'notification and delivery' clausule bestaat erin dat de juridische 
aflevering van de goederen in casu samenvalt met de materiële inontvangstneming door 
de douane of een ander staatsmonopoliebedrijf.

De 'notification and delivery' clausule is bijgevolg niet in strijd met artikel 91 van de 
Zeewet en is een rechtsgeldige clausule. Het staat de zeevervoerder vrij het ogenblik van 
de juridische overgave der goederen te doen samenvallen met de materiële overhandiging 
aan de douane. Zonder nadere specificatie kan het begrip aflevering in de zin van artikel 
91 van de Zeewet begrepen worden als het tijdstip van de feitelijke aflevering. Niets ver-
hindert de zeevervoerder het begrip aflevering conventioneel nader te bepalen als zijnde 
het tijdstip van de overhandiging van de goederen aan de douane.

De cognossementclausule waarop (de verweerders) zich beroepen is bijgevolg rechts-
geldig.

3. Uit het door (de tweede eiseres) bijgebrachte deskundigenverslag Ewig blijkt dat de 
goederen niet alleen gelost werden op of omstreeks 26 mei 1998 maar ook op of om-
streeks 26 mei 1998 door de douane ontvangen en door de douane vrijgegeven (eigen on-
derlijning) (zie rapport Ewig onder 3.2, 3.3 en 3.4 - (...)).

(De tweede eiseres) (toont) niet aan dat zij in de onmogelijkheid (was) om alsdan de 
goederen weg te halen bij de douane, ergo vrij (kon) beschikken over de goederen, zodat 
mag worden aangenomen:

(1) dat de aflevering door de zeevervoerder ten aanzien van de diegenen die recht heb-
ben op de afgifte van de goederen gebeurde op of omstreeks 26 mei 1998.
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(2) dat diegene die recht hebben op de afgifte van de goederen uiterlijk bij de vrijgave 
van de goederen door de douane, respectievelijk het ter beschikking stellen van de goede-
ren protest hadden dienen uit te brengen voor zichtbare schade aan de goederen.

(De tweede eiseres) (houdt) dan ook ten onrechte voor dat de aflevering slechts plaats-
vond op 2 juni 1998 en zij alsdan nog rechtsgeldig zouden protest (heeft) uitgebracht.

(De tweede eiseres) (heeft) slechts op 2 juni 1998, een week na de vrijgave van de goe-
deren door de douane, de goederen afgehaald, waarna zij volgbriefjes met reserves (op-
stelde). Protest volgde op 4 juni 1998 en per 5 juni 1998 greep een (eenzijdige) expertise 
plaats.

Het protest van 4 juni 1998 is bijgevolg laattijdig gebeurd.
4. Gelet op de afwezigheid van een tijdig protest en het ontbreken van een tegenspreke-

lijke vaststelling van de schade bij de aflevering geldt een vermoeden overeenkomstig ar-
tikel 91, A, §3, 6e, van de Zeewet dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd 
zoals zij in het cognossement zijn omschreven. Dit betreft evenwel een weerlegbaar ver-
moeden. De ontvanger mag weliswaar het tegenbewijs met alle middelen van recht leve-
ren.  Het  hof  dient  derhalve te  onderzoeken of  (de  tweede eiseres)  in  het  tegenbewijs 
(slaagt).

Besluitend is het hof bijgevolg van oordeel dat (de tweede eiseres) geen objectief be-
wijs (aanbrengt) dat de beweerde schade zou ontstaan zijn tijdens het vervoer of op een 
ogenblik dat de goederen zich nog onder de hoede van de zeevervoerder bevonden en ten 
gevolge van een oorzaak die aan de zeevervoerder toerekenbaar is.

De oorspronkelijke vordering van (de tweede eiseres) dient derhalve ongegrond ver-
klaard te worden. Het hoger beroep van (de tweede eiseres) mist dan ook doel en is onge-
grond."

Grieven
Artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en 

Binnenvaart bepaalt het volgende:
"Tenzij aan de vervoerder of zijn vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het 

ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de ver-
voerovereenkomst op de aflevering rechthebbende persoon, schriftelijk kennis is gegeven 
van het verlies of de schade en van de algemene aard van dat verlies of die beschadiging, 
geldt bedoelde weghaling, tot bewijs van het tegendeel, als vermoeden dat de goederen 
door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het cognossement zijn omschreven.

Is het verlies of de beschadiging niet uiterlijk zichtbaar, dan moet de kennisgeving bin-
nen drie dagen na de aflevering geschieden."

Die bepalingen zijn van openbare orde, minstens van dwingend recht.
Ingevolge de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, kan derhalve aan 

die bepalingen door een overeenkomst geen afbreuk worden gedaan.
Bovendien volgt uit artikel 91, A, §3, 8°, dat iedere bepaling of beding in een vervoer-

overeenkomst waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder of het schip mocht wor-
den verminderd op andere wijze dan in art. 91 is voorgeschreven, nietig, van onwaarde en 
zonder gevolg is. Bijgevolg is een bepaling in het cognossement waarbij afbreuk wordt 
gedaan aan art. 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, nietig, van onwaarde en zonder gevolg. 
Een dergelijke bepaling, omdat het onwettig is, kan ingevolge artikel 1134, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek geen bindende kracht hebben.

Het bestreden arrest houdt in dat ingevolge artikel 19 van het cognossement (of van de 
cognossementsvoorwaarden) de aflevering samenvalt met het in bezit nemen van de goe-
deren door de douane of andere autoriteiten en dat bijgevolg, behoudens onmogelijkheid 
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om de goederen weg te halen bij de douane, de tweede eiseres de plicht had om bij vrijga-
ve van de goederen door de douane (of het ter beschikking stellen van die goederen door 
de douane) schriftelijke kennisgeving te doen voor de zichtbare schade of binnen drie da-
gen na die vrijgave schriftelijke kennisgeving te doen voor niet uiterlijk zichtbare schade 
en dat gezien dit toen niet gebeurde, er een weerlegbaar vermoeden is dat de zeevervoer-
der niet aansprakelijk is voor de schade.

Dit oordeel impliceert dat artikel 19 van het cognossement afbreuk doet aan de hierbo-
ven aangehaalde bepalingen van artikel 91, waaruit volgt dat er pas een weerlegbaar ver-
moeden van niet-aansprakelijkheid van de zeevervoerder ontstaat door de weghaling in-
dien voor of op het ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan 
de  krachtens  de  vervoerovereenkomst  op  de  aflevering  rechthebbende  persoon,  geen 
schriftelijke kennisgeving is gebeurd van de zichtbare schade of drie dagen na de afleve-
ring een schriftelijke kennisgeving is gebeurd van niet uiterlijk zichtbare schade.

Dergelijke contractuele afbreuk aan bepalingen die van openbare orde, minstens van 
dwingend recht zijn, is ongeldig (artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 91, A, §3, 8°, van de gecoördineerde wetten op de Zee-en Binnenvaart) en kan, 
omwille van zijn onwettigheid, geen bindende kracht hebben (artikel 1134, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest mocht derhalve geen rekening houden met, en geen gevolg geven 
aan artikel 19 van het cognossement in zoverre dit artikel een afbreuk doet aan artikel 91, 
A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart. 
Door dit toch te doen schendt het de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, en 8° van de geco-
ördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart.

Het bestreden arrest diende artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördi-
neerde wetten op de Zee- en Binnenvaart toe te passen en bijgevolg te beslissen tot het 
niet-bestaan van een weerlegbaar vermoeden van niet-aansprakelijkheid van de zeever-
voerder gelet op de reserves die de eiseres op 2 juni 1998, bij de afhaling van de goede-
ren, op de volgbriefjes formuleerde voor beschadiging van de platen en het protest van 4 
juni 1998. Door dit niet te doen schendt het bestreden arrest artikel 91, A, §3, 6°, eerste en 
tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
1. Krachtens artikel 91, A, §3, 6°, eerste lid, van de Zeewet, tenzij aan de ver-

voerder of zijn vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoer-
overeenkomst op de aflevering rechthebbende persoon, schriftelijk kennis is ge-
geven van het verlies of de schade en van de algemene aard van dat verlies of de 
schade, geldt bedoelde weghaling als vermoeden dat de goederen door de ver-
voerder werden afgeleverd zoals zij in het cognossement zijn omschreven tot be-
wijs van het tegendeel.

Het begrip tijdstip van de aflevering in de zin van voormeld artikel 91, moet 
worden begrepen als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen.

Deze dwingende bepaling staat er niet aan in de weg dat de aflevering conven-
tioneel wordt bepaald op het tijdstip van de overhandiging van de goederen aan 
de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te for-
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muleren op het ogenblik van de conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitge-
sloten.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- op 9 mei 1998 een cognossement nr. NVCOSOL 17AA 13300 werd overhan-

digd door de verweerster aan de tweede eiseres;
- de lading per zeeschip OLMECA van Antwerpen naar San Juan werd ver-

voerd waar ze op 26 mei 1998 werd ontscheept;
- het cognossement in artikel 19 bepaalt dat de goederen zullen worden geacht 

te zijn afgeleverd wanneer zij door de douane of andere autoriteiten worden in 
bezit genomen;

- de goederen werden gelost en door de douane ontvangen op of omstreeks 26 
mei 1998;

- de goederen op dezelfde dag door de douane werden vrijgegeven;
- de tweede eiseres de goederen ophaalde op 2 juni 1998;
- op 4 juni 1998 protest werd gedaan.
3. De appelrechters oordelen dat gelet op de afwezigheid van een tijdig protest 

en het ontbreken van een tegensprekelijke vaststelling van de schade bij de afle-
vering, overeenkomstig artikel 91, A, §3, 6°, van de Zeewet een vermoeden geldt 
dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het cognosse-
ment zijn omschreven en dat, bij gebrek aan tegenbewijs, de oorspronkelijke vor-
dering van de tweede eiseres ongegrond dient verklaard te worden.

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de in het middel aangewe-
zen wetsbepalingen niet.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 451

1° KAMER - 29 september 2006

1º SCHIP. SCHEEPVAART - AVERIJREGELING - AARD - HYPOTHECAIRE SCHULDEISER - 
RECHTEN

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - SCHIP - 
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AVERIJREGELING - AARD - HYPOTHECAIRE SCHULDEISER - RECHTEN

1º  en 2°  Artikel  34,  tweede lid,  van de Zeewet  raakt  de openbare orde niet,  zodat  de  
hypothecaire schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks  
dient te worden uitgekeerd. 

(SCHEEPVAART- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF n.v. T. FORTIS BANK n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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
Tweede onderdeel
1. Artikel 9 van het modelkohier der algemene kredietvoorwaarden bepaalt dat 

"het voordeel der verzekering (...) op (de eerste verweerster) (zal) worden over-
gedragen" en dat "alleen (de eerste verweerster) het recht (zal) hebben de verze-
keringsvergoedingen betreffende de te haren voordele verhypothekeerde goede-
ren te ontvangen. De aldus betaalde vergoedingen alsmede de voorschotten die 
door de verzekeraars zouden toegestaan worden, zullen in mindering worden ge-
bracht van het ontleende kapitaal, ten ware ze gebruikt zouden worden tot het 
herstellen van de door de verhypothekeerde goederen opgelopen averijen".

2. Door te oordelen dat hieruit volgt dat "het voordeel (van de verzekering) aan 
(de eerste verweerster) dient te worden toegewezen" en dat de eerste verweerster 
die bedragen "in mindering (zal) brengen op het uitstaande kapitaal, ten ware zij 
beslist die penningen aan te wenden tot het herstel van het schip", geven de ap-
pelrechters van artikel 9 van het modelkohier een uitlegging die met de bewoor-
dingen ervan niet onverenigbaar is en miskennen zij niet de bindende kracht er-
van.

3. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. Krachtens artikel 34, tweede lid, van de Zeewet, kan in geval van averijre-

geling de hypothecaire schuldeiser tussenkomen tot bewaring van zijn rechten en 
kan hij deze slechts uitoefenen wanneer de gehele vergoeding, of een deel ervan, 
niet is of wordt aangewend tot herstelling van het schip.

5. Deze bepaling raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire schuldei-
ser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te wor-
den uitgekeerd.
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6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 34 van de Zeewet voor wat be-
treft de aanwending van de verzekeringsvergoeding geen conventionele afwij-
king toelaat, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.

Eerste onderdeel

8. Gelet op het antwoord op het tweede onderdeel vertoont het onderdeel geen 
belang en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 452

1° KAMER - 29 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BEGRIP

2º WRAKING - STRAFZAKEN - VORDERING TOT WRAKING VAN EEN STRAFRECHTER - AUTONOOM 
KARAKTER VAN DE PROCEDURE - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING TOT WRAKING VAN 
EEN STRAFRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

4º WRAKING - REDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN PARTIJ - BEGRIP

5º WRAKING - REDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN ADVOCAAT - 
WRAKING VAN EEN RECHTER IN EEN BEPAALDE ZAAK - ANDERE ZAAK - DEZELFDE ADVOCAAT - 
GEVOLG

1º  Artikel  416,  Sv.  is  van  toepassing  op  alle  beslissingen die  de  rechtsmacht  van  de 
strafrechter  hetzij  over  de  strafvordering,  hetzij  over  de  burgerlijke  vordering  niet  
uitputten1. 

1 Zie procureur-generaal DE SWAEF "Cassatieberoep van nu en straks: enkele denkrichtingen voor de 
toekomst", Openingsrede, Jaarverslag van het Hof van Cassatie, 2005, nr 24. 
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2º  en  3°  Gelet  op  het  autonoom karakter  van de wrakingsprocedure  is  een beslissing  
inzake wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een 
beslissing van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke  
beslissing kan vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld2 . (Art. 416, 
eerste lid, Sv.)

4º  Een  hoge  graad  van  vijandschap  kan  worden  afgeleid  uit  een  geheel  van  
omstandigheden waaruit blijkt dat een strafrechter door zijn houding jegens één van de 
partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sereniteit  
van de behandeling van de zaak in gevaar heeft  gebracht of  brengt3.  (Art.  828, 12°, 
Ger.W.)

5º  Een  beslissing  waarbij  het  hof  van beroep oordeelt  dat  in  een  bepaalde  zaak  een  
welbepaalde  rechter,  ten  opzichte  van  de  advocaten  die  de  verzoeker  tot  wraking 
vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor een  
serene behandeling van deze zaak,  heeft  niet  tot  gevolg dat dit  oordeel  kan worden 
doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rechter van zodra hij dient te  
oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optreden. (Art. 828, 12°, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. D.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
   1. Procedure 

Het verzoek tot wraking werd ingediend in het kader van correctionele vervolgingen 
tegen D. J.-M. die bijgestaan werd door advocaten M. en V.S. De zaak was door de 19de 

kamer  van  de  rechtbank  van  1ste  aanleg  te  Gent  vastgesteld,  samengesteld  uit 
ondervoorzitter V.d.B. en rechters L. en V.W.

Op de zitting van 5 december  2005 werd de zaak op 2 januari  2006 uitgesteld  op 
verzoek van Mr. M., gelet op het feit dat het hof van beroep te Gent nog geen uitspraak 
had gedaan op een verzoek tot wraking van ondervoorzitter V.d.B. in een andere zaak, 
waar een andere verdachte door dezelfde advocaten M. en V.S. werd verdedigd.

Op 15 december 2005 velde het hof van beroep zijn arrest in de eerste wrakingszaak. 
Ondervoorzitter V.d.B. was gewraakt op grond van een ernstige animositeit tussen hem en 
beide advocaten. 

Op de zitting van 2 januari 2006 in onderhavige zaak verzocht Mr. M. een nieuw uitstel 
om haar toe te laten een verzoekschrift tot wraking tegen de drie leden van de zetel neer te 
leggen. 

Het verzoek werd op 3 februari 2006 neergelegd en steunt op het bestaan van een ge-
voel van vijandigheid tussen de rechters en de raadsman van verdachte, nl. Mr. C.M. 

De akte van wraking werd aan de rechters medegedeeld, die weigerden zich van de 
zaak te onthouden en hun verklaring aflegden, zoals voorgeschreven bij art. 836 Ger. W. 
De procureur-generaal concludeerde tot de ongegrondheid van het verzoek. 

Het  bestreden  arrest  verklaarde  de  vordering  gegrond,  t.a.v.  ondervoorzitter  V.d.B. 
Rechter L. was ondertussen tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel benoemd, zodat 
de  vordering,  wat  hem betreft,  zonder  voorwerp  werd  verklaard.  De  vordering  tegen 
rechter V.W. werd ongegrond verklaard. 

2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Gelet op de rechtspraak van Uw Hof, stelt zich de vraag van de ontvankelijkheid van 

het cassatieberoep.

2 Zie concl. O.M.
3 Cass., 23 dec. 2002, AR C.02.0615.F, nr 687.



1884 HOF VAN CASSATIE 29.9.06 - Nr. 452 

Het is bij Uw arrest van 18 november 19974, dat Uw Hof zich op de meest omstandige 
manier heeft uitgesproken over de wraking van een strafrechter. U oordeelde toen dat de 
artikelen 828 tot 847 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk zijn in strafzaken in de 
mate dat de toepassing ervan niet onverenigbaar is met wetsbepalingen of rechtsbeginse-
len die het strafprocesrecht beheersen. Dit is het gevolg van de ontstentenis van enige re-
geling van de wrakingsprocedure in strafzaken.

Hoewel de procedure een strafrechtelijk karakter heeft, dienen de regels inzake vormen 
en termijnen van het Ger. W. in het stadium van het strafgeding van toepassing te zijn.

Wat het cassatieberoep betreft, dienen, omwille van het strafrechtelijk karakter van de 
procedure, de bestaande regels van het Wetboek van Strafvordering, nl. de artikelen 416 
en 417 toegepast te worden.

Dit heeft tot gevolg dat het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een 
verzoek  tot  wraking  eerst  kan  worden  ingesteld  na  de  eindbeslissing  over  de 
strafvordering, en dat het instellen van een cassatieberoep dient te geschieden in de vorm 
bepaald  bij  art.  417 W.  Sv.,  ook wanneer  het  arrest  omtrent  de  wraking  is  door  een 
burgerlijke kamer van het hof van beroep gewezen.

Dit arrest van 18 november 1997 is conform met de vaste rechtspraak van Uw Hof, die 
blijkt uit talrijke gepubliceerde arresten, en trouwens recentelijk bevestigd door Uw arres-
ten van 8 december 19985, 27 februari 20026, 18 september 20027, en 19 mei 20048. 

Het huidige stelsel werd door adv.-gen. Bresseleers in zijn conclusie voor voormelde 
arrest van 18 november 1997 gekwalificeerd als een "hybride constructie die, ik citeer, 
eenvoud mist om aantrekkelijk te zijn maar noodzakelijk voorvloeit uit de consequentie 
toepassing van de geldende wetsbepalingen en algemene beginselen."

Adv.-gen. Bresseleers spreekt van een  autonome karakter van de wrakingsprocedure. 
“Aangezien cassatieberoep tegen een beslissing over de wraking slechts mogelijk is na de 
eindbeslissing op de strafvordering, valt alsdan het autonoom karakter weg, en vereist een 
doelmatig procesverloop dat het cassatieberoep dan aan de regels van het strafprocesrecht 
onderworpen is.”

Het arrest van Uw Hof gaat verder dan het openbaar ministerie en zegt dat het vonnis 
van  wraking  een  autonome beslissing is,  zolang er  geen  uitspraak  is  gedaan over  de 
strafvordering. Deze autonomie gaat echter voor het Hof niet zover dat de beslissing als 
een eindvonnis beschouwd zou moeten zijn, in de zin van artikel 416, eerste lid W. Sv. 
Het  arrest  blijft  trouw  aan  de  vroegere  rechtspraak  van  het  Hof  volgens  welke  het 
cassatieberoep enkel  na  de eindbeslissing  over  de  strafvordering  ontvankelijk  is,  mits 
tegen deze eindbeslissing ook cassatieberoep werd ingesteld.

Bij de procedures van wraking in burgerlijke zaken zijn de beslissingen onmiddellijk 
voor  cassatie  vatbaar:  het  gaat  inderdaad  om  beslissingen  die  voor  het  eindvonnis 
definitief uitspraak doen over een tussengeschil.

Het openbaar ministerie bij Uw Hof heeft reeds het verschil tussen de burgerlijke en 
strafrechtelijke  procedures  en  de  complexiteit  van  de  regels  beklemtoond.  Adv.-gen. 
Dubrulle schreef in zijn conclusie voor Uw arrest van 8 december 1998:

"Il est pourtant permis de s’interroger sur la finalité et sur la sécurité juridique d’une 
telle dualité de solutions et également sur la dualité admise par la Cour, au sein d’une 
même matière pénale, la procédure civile devant les juges de la récusation se transformant 

4 Cass.,18 november 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485 met concl adv.-gen.BRESELEERS.
5 Cass., 8 december 1998, A.R.P.98.1312.F, nr. 512 met concl.adv.-gen.DUBRULLE.
6 Cass., 27 februari 2002, A.R. P.01.1775.F, nr.141.
7 Cass., 18 september 2002, A.R. P.02.0874.F, nr. 459.
8 Cass., 19 mei 2004, A.R. P.04.0548.F, nr. 268.



Nr. 452 - 29.9.06 HOF VAN CASSATIE 1885 

en procédure pénale à partir du pourvoi en cassation."
Men kan zich ook afvragen of zulk verschil nog verantwoord is, in het licht van de 

evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak gedurende de laatste jaren die tot een 
toenadering strekt tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke procedure en waarvan men 
een voorbeeld in Uw arrest van 22 juni ll. inzake de verwijzing van een rechtbank naar 
een andere kan vinden.

Kan  men  beschouwen  dat  de  burgerlijke  en  de  strafrechtelijke  procedures  zo 
verschillend van aard zijn dat men in strafzaken het hele verloop van de rechtspleging 
moet afwachten vooraleer men een definitief antwoord krijgt op een geschil omtrent de 
onpartijdigheid van de rechter.

Ingeval dit geschil zich bij het begin van de procedure voordoet, kan men het risico nog 
nemen het strafgeding verder te laten verlopen, op het gevaar af het eventueel te zien 
vernietigen, soms met moeilijk herstelbare gevolgen?

Is uiteindelijk de onpartijdigheid van de rechter geen voorwaarde die zo inherent aan 
het rechterlijke ambt is dat een geschil ter zake onmiddellijk volledig onderzocht moet 
worden, en dat dit geschil een afzonderlijk geheel vormt, tot in de laatste instantie?

Dit  is  de  vraag  die  ik  aan  het  Hof  stel,  dat  een stap  verder  in  de richting van  de 
autonomie van de wrakingsprocedure zou kunnen doen. Zulke autonomie zou met zich 
meebrengen dat een beslissing, die uitspraak doet op een wraking van een strafrechter een 
eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid W. Sv. 

Gelet op de schorsende kracht van het cassatieberoep in strafzaken zou de wetgever, 
ingeval van een nieuwe rechtspraak van Uw Hof, regels moeten voorzien om een snelle 
behandeling van de cassatieprocedure te verzekeren.

Om op dit punt te besluiten, conc1udeer ik dat het cassatieberoep van de procureur-
generaal te Gent regelmatig naar de vorm en ontvankelijk is. 

             3. Beoordeling van de middelen 
Wat het onderzoek van de middelen betreft, meen ik dat het derde onderdeel van het 

tweede  middel  gegrond  is.  Men  kan  inderdaad  niet  afleiden  uit  een  beslissing  van 
wraking, volgens welke het gedrag of de houding van een bepaalde rechter ten aanzien 
van een bepaalde advocaat doet vrezen voor een serene behandeling van een zaak dat dit 
het geval za1 zijn in andere zaken, met dezelfde rechter en dezelfde advocaat. Andere 
elementen,  eigen  aan  elke  zaak  moeten  in  aanmerking  om  een  nieuwe  wraking  te 
verantwoorden. 

De redengeving van het hof van beroep lijkt me hier onvoldoende. Het arrest verwijst 
naar de  vroegere  beslissing van wraking en naar  een hevige,  scherpe discussie  tussen 
ondervoorzitter V.d.B. en advocaat M., zonder dat verzoeker een bewijs brengt van dit 
element. Zodoende werd de beslissing van het arrest niet wettig verantwoord. 

Ik concludeer tot cassatie met verwijzing.

ARREST

(A.R. P.06.0843.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
Op 8 juni 2006, heeft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, krachtens 

artikel 133, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de verwijzing bevolen van hui-
dig cassatieberoep naar de eerste kamer van het Hof, Nederlandse afdeling.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 764, zevende lid, 837, eerste lid, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De behandeling van het verzoek tot wraking door het Hof van Beroep te Gent, 1ste ka-

mer, werd vastgesteld op de zitting van 2 maart 2006. Op die zitting werd, buiten de aan-
wezigheid van het openbaar ministerie en met akkoord van meester M., zonder enige re-
den, de zaak uitgesteld naar de zitting van 9 maart 2006.

Op 9 maart 2006 werd de zaak behandeld en in beraad genomen en voor arrest gesteld 
op 23 maart 2006.

De procureur-generaal verzocht op 13 maart 2006, de heropening van het debat.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek stelt:
"over de wraking wordt binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan door het 

Hof van Beroep, op de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk 
zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen".

De termijn van acht dagen binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan over de wra-
king neemt een aanvang vanaf de datum van de terechtzitting waarop de zaak voor behan-
deling is gesteld, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen. (Cass. 17 september 2002, 
AR P.02.386.N en P.02.602.N en P.02.0066.N Pas. 2002, nr. 454, met conclusie advo-
caat-generaal P. Duinslaeger)

Ten aanzien van een verzoek tot wraking van een rechter in strafzaken, is de regeling 
van de termijn binnen dewelke over de wraking uitspraak moet worden gedaan van open-
bare orde en substantieel. (Cass. 18 november 1997, met de conclusie van advocaat-gene-
raal G. Bresseleers, R.W. 1998-99, 82)

In casu werd de zaak voor behandeling gesteld op de zitting van 2 maart 2006 en zon-
der aanwijsbare reden, buiten aanwezigheid van het openbaar ministerie en met toestem-
ming van verzoeker tot wraking, uitgesteld naar de zitting van 9 maart 2006 en vervolgens 
voor uitspraak gesteld op 23 maart 2006.

Op het ogenblik dat de procureur-generaal om heropening van de debatten verzocht, nl. 
13 maart 2006, was de termijn van 8 dagen opgenomen in artikel 838, tweede lid, reeds 
ruimschoots overschreden.

Uiteindelijk werd over het wrakingsverzoek na heropening der debatten bij tussenarrest 
van 6 april 2006, pas uitspraak gedaan bij arrest van 4 mei 2006.

Het arrest van 4 mei 2006 is dan ook nietig. 
Tweede onderdeel
Artikel 764, 7°, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de vorderingen tot wraking op straf-

fe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld.
Nu op de zitting van 2 maart 2006 de zaak buiten aanwezigheid van het openbaar mi-
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nisterie werd uitgesteld, werd niet voldaan aan het voorschrift van artikel 764, 7°, Gerech-
telijk Wetboek, en is het gewezen arrest nietig.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 5, 6, 780, 3°, 828, 12°, 831, 835 en 839, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 258 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken; 
- het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht van de rechter.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest wordt het verzoek tot wraking van J.V.D.B. gegrond verklaard 

op grond van de overweging dat logischerwijze mocht worden verwacht dat ondervoorzit-
ter J.V.D.B.zich op de zitting van 2 januari 2006 zou onthouden, gelet op het tussengeko-
men arrest en het uitstellen van de zaak in afwachting van het tussen te komen arrest, wat 
evenwel niet gebeurde wat een scherpe discussie tot gevolg had tussen ondervoorzitter 
J.V.D.B.en advocaat C. M..

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 835 Gerechtelijk Wetboek wordt op straffe van nietigheid de 

vordering tot wraking die de middelen bevat, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte.
In het verzoekschrift tot wraking op basis van artikel 828, 12°, Gerechtelijk Wetboek, 

worden geen incidenten op de zitting van 2 januari 2006, vermeld waaruit een hoge graad 
van vijandschap zou moeten blijken.

In het bestreden arrest wordt de vordering tot wraking dan ook gegrond verklaard op 
basis van een middel dat niet werd vermeld in het verzoekschrift tot wraking en waarop 
de rechters wiens wraking wordt gevorderd niet konden antwoorden.

Bovendien werden op het proces-verbaal van de zitting van 2 januari 2006, dat bij het 
verzoekschrift tot wraking was gevoegd tot staving ervan, geen incidenten geakteerd tus-
sen meester M., die op die zitting in de plaats van meester V.S. optrad, en ondervoorzitter 
J.V.D.B. .

Uit al het hogervermelde dient te worden besloten dat de volledige rechtspleging nietig 
is.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 839 Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtbank de wraking ver-

werpen op eenvoudige verklaring van de rechter dan wel een getuigenbewijs bevelen, in-
dien de wrakende partij geen bewijs door geschrifte of geen begin van bewijs levert van 
de wrakingsgronden.

De wrakende partij leverde het in artikel 839 Gerechtelijk Wetboek genoemde bewijs 
niet en de gewraakte magistraten stellen in hun verklaring van 8 februari 2006 duidelijk 
dat er in hunnen hoofde geen enkele vorm van vijandigheid of animositeit ten aanzien van 
partij D., noch ten aanzien zijn raadsman bestaat.

Het hof diende bijgevolg de wraking op gewone verklaring van de betrokken magistra-
ten te verwerpen of ten minste te motiveren, om welke reden de verklaring van de ge-
wraakte magistraten niet geloofwaardig is.

Derde onderdeel
Artikel 831 Gerechtelijk Wetboek verplicht iedere rechter die weet dat er tegen hem 

een wrakingsgrond bestaat, zich van de zaak te onthouden.
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De gewraakte magistraten waren van mening op de zitting van 2 januari 2006 dat er te-
gen hen geen wrakingsgrond bestond en hebben zich dan ook terecht niet verschoond, zo-
niet zouden zij zich schuldig maken aan rechtsweigering.

Door in het bestreden arrest de gegrondheid van de vordering tot wraking te motiveren 
met: "logischerwijze mocht worden verwacht dat ondervoorzitter J.V.D.B. zich op de zit-
ting van 2 januari 2006 zou onthouden ..." stelt het arrest eigenlijk, dat het feit dat de ge-
wraakte rechters van oordeel waren dat er tegen hen geen wrakingsgrond bestond en de 
vaststelling dat meester M. met die zienswijze niet akkoord kon gaan, het bewijs vormt 
van een hoge graad van vijandigheid in de zin van artikel 828, 12°, Ger. W.

De door de wet vereiste "hoge vijandigheid" kan niet afgeleid worden uit het feit dat 
rechters het standpunt van verzoeker met betrekking tot de aanwezigheid van een wra-
kingsgrond niet zijn bijgevallen.

De rechter beslist zelf in eer en geweten, en op onaantastbare wijze of er in zijnen hoof-
de een reden tot wraking aanwezig is.

Het bestreden arrest omkleedt dan ook niet regelmatig met redenen, noch verantwoordt 
het naar recht waarom uit deze twee gegevens een hoge graad van vijandschap moet wor-
den afgeleid.

Vierde onderdeel
Artikel 6 Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters in zaken die aan hun oordeel zijn 

onderworpen, uitspraak te doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.
Dat door in het bestreden arrest te stellen dat logischerwijze mocht worden verwacht 

dat ondervoorzitter J.V.D.B. zich op 2 januari 2006 zou onthouden, gelet op het pas tus-
sengekomen arrest, het hof zijn arrest vrijwel uitsluitend motiveert op zijn arrest van 15 
december 2005, zijn uitspraak zelf niet motiveert, noch zegt waarom met het arrest van 2 
januari 2006 rekening moet worden gehouden en tevens aan de gewraakte rechters het 
recht ontneemt in eer en geweten te oordelen of zij zich overeenkomstig artikel 831 Ge-
rechtelijk Wetboek, vrijwillig dienen te onderhouden.

Het hof omkleedt zijn arrest niet regelmatig met redenen en verantwoordt het niet re-
gelmatig naar recht en verleent aan het arrest van 15 december 2005 het karakter van een 
algemene en als regel geldende beschikking.

Derde middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 780, 3°, en 772 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht van de rechter.
Bij tussenarrest van 27 april 2006 werden de debatten heropend op verzoek van het 

openbaar ministerie.
Dit tussenarrest betekent dat het hof, het door het openbaar ministerie neergelegd nieuw 

stuk nl. de mail van 20 december 2005, van overwegend belang vindt en dat dit stuk dus 
van wezenlijke, fundamentele, beslissende aard is voor de oplossing van het betrokken ge-
schil. 

In  het  eindarrest  wordt niet  gemotiveerd waarom met  dit  stuk totaal  geen rekening 
wordt gehouden - het wordt zelfs niet vermeld - alhoewel uit dit stuk blijkt dat de wra-
kingsprocedure werd misbruikt ten einde ondervoorzitter J.V.D.B. te weren in een zeer 
belangrijk dossier, dat in de loop van 2006 door de correctionele rechtbank zal worden be-
handeld.

Het bestreden arrest komt dan ook tekort aan zijn verplichting tot motivering.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat 

een beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek 
of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst open na het 
eindarrest of het eindvonnis.

Vermeld artikel 416 is van toepassing op alle beslissingen die de rechtsmacht 
van de strafrechter hetzij over de strafvordering, hetzij over de burgerlijke vorde-
ring niet uitputten.

2. De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter. De beslissing inzake 
wraking is geen verbereidende beslissing of een beslissing van onderzoek in de 
zin van artikel 416.

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een verzoek van 
wraking van een rechter in een strafzaak kan derhalve worden ingesteld v??r de 
eindbeslissing over de strafvordering.

3. Het cassatieberoep dat is gericht tegen de beslissing tot wraking van het Hof 
van Beroep te Gent van 4 mei 2006 en is ingesteld voor de eindbeslissing over de 
strafvordering, is ontvankelijk.

Tweede middel
Derde onderdeel
4. Artikel 828, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter 

kan worden gewraakt indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad 
van vijandschap bestaat.

Deze bepaling is krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek ook van 
toepassing in strafzaken in de mate dat de toepassing ervan niet onverenigbaar is 
met wetsbepalingen of rechtsbeginselen die het strafprocesrecht beheersen.

5. Een hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van 
omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens één van de 
partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sere-
niteit van de behandeling van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt.

6. Een beslissing van het hof van beroep dat in een bepaalde zaak oordeelt dat 
een welbepaalde rechter, ten opzichte van de advocaten die de verzoeker tot wra-
king vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vre-
zen voor een serene behandeling van deze zaak, heeft niet tot gevolg dat dit oor-
deel kan worden doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rech-
ter van zodra hij dient te oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optre-
den.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt:
- in huidige zaak werd de wraking gevraagd onder meer van ondervoorzitter 

J.V.D.B. wegens het bestaan van of het gevoel van het bestaan van een hoge 
graad van vijandigheid tussen hem en de advocaat van verzoeker, Mr. C. M.;

- de gewraakte magistraten stellen in hun verklaring overeenkomstig artikel 
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836, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, dat er in hunnen hoofde geen enkele 
vorm van vijandigheid of animositeit bestaat ten aanzien van verzoeker, noch ten 
aanzien van zijn raadsman;

- het Hof van Beroep te Gent, in de zaak nr. 2005/AR/2807, bij arrest van 15 
december 2005, oordeelde dat ondervoorzitter J. V.d.B. ten opzichte van de ad-
vocaten W. V.S. en C. M., een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor 
een serene behandeling van de zaak J.B. Dit arrest baseert zijn oordeel op de re-
den van het vonnis van 4 oktober 2004 waarin J. V. d. B. deelnam, dat "de recht-
bank zich niet van de indruk (kan) ontdoen dat de wendingen die het dossier lou-
ter krijgt (in de vorm van gewijzigde verklaringen of intrekking van verklarin-
gen) geïnspireerd zijn door het overleg tussen bepaalde beklaagden en hun raads-
lieden (...). De initiële verklaring komt derhalve als de betrouwbaarste voor";

- het bestreden arrest oordeelt dat, gelet op het arrest van het hof van beroep 
van 15 december 2005, er kon worden verwacht "dat ondervoorzitter V. d. B. 
zich op 2 januari 2006 in de zaak van verzoeker zou onthouden, gelet op dit pas 
tussengekomen arrest (...) en het uitstellen van de zaak in afwachting van het tus-
sen te komen arrest";

- het bestreden arrest oordeelt verder dat dit evenwel niet gebeurde, wat een 
hevige, scherpe discussie tot gevolg had tussen ondervoorzitter J.V.D.B.en advo-
caat C. M., deels in openbare zitting, deels in raadkamer;

- de verzoeker tot wraking voerde geen enkel schriftelijk bewijs of begin van 
bewijs aan om dit feit te staven.

8. Het hof van beroep kon uit de door de aangenomen omstandigheden van het 
pre-processueel verloop die vreemd zijn aan de zaak van de verweerder niet af-
leiden dat dit pre-processueel verloop van aard was om de serene behandeling 
van de zaak van verzoeker door ondervoorzitter J. V.d.B. mogelijks in het ge-
drang te brengen en het recht van de verdediging te schaden.

9. 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht.
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