
 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2006 / NR. 12 

 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN DECEMBER 2006 

NRS 617 TOT 676 

  



Nr. 617 - 1.12.06 HOF VAN CASSATIE 2471 

Nr. 617

1° KAMER - 1 december 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEBREK VAN DE ZAAK - BESTAAN 
AFGELEID UIT DE GEDRAGING VAN DE ZAAK - VEREISTE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEBREK VAN DE ZAAK - 
TOTSTANDKOMING - VROEGERE DAAD VAN EEN DERDE

1º  Voor de toepassing van artikel  1384,  eerste lid,  van het  Burgerlijk  Wetboek kan de 
rechter het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging van die zaak, 
wanneer hij alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroorzaakte schade uitsluit1.  
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)

2º Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is gekomen, 
maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de later door dit gebrek 
veroorzaakte schade; de bedoelde schade blijft immers veroorzaakt door het gebrek. (Art. 
1384, eerste lid, B.W.)

(REDISCO b.v.b.a. T. FORTIS AG n.v. e.a.; WINTERTHUR EUROPE VERZEKERING n.v. T. FORTIS AG n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0427.N - C.06.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.05.0427.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1384, eerste lid, en 1733 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Na de hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard, met uitzondering van de ho-

gere beroepen van de derde verweerster tegen haar eigen verzekeraar Axa en tegen de ver-
zekeraars van Dynamo, de eiseres en Brufongest, en de ontvankelijke hogere beroepen 
ongegrond te hebben verklaard, behoudens hetgeen in het beschikkend gedeelte is gesteld, 
doet het Hof van Beroep te Brussel in het aangevochten arrest het beroepen vonnis, gewe-
zen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 20 april 2001, teniet in de mate 
dat:

- het uitspraak doet over de gegrondheid van de vordering van de eerste en de tweede 
verweersters tegen de eiseres; 

1 Cass. 28 feb. 1992, A.R. 7724, nr. 343 en R.W., 1993-94, p. 677, met noot.
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- het de vordering van de derde verweerster tegen de eiseres ongegrond verklaart;
en, opnieuw rechtsprekende,
- verklaart de vordering in vrijwaring van de eerste en de tweede verweersters tegen de 

eiseres, in terugbetaling van de sommen die zij aan hun verzekerde (eigenaar Brufongest) 
vroeger reeds uitkeerden (15.268.754 BEF) en nog zouden moeten uitkeren op diens vor-
dering (de genotsderving van 2.084.438 BEF), ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de 
eiseres en Winterthur om de eerste en de tweede verweersters te vrijwaren tegen alle tegen 
haar uitgesproken veroordelingen in hoofdsom, intresten en kosten;

- veroordeelt  de eiseres tot  betaling aan de derde verweerster van de bedragen van 
12.230 euro en 74.784 euro, vermeerderd met de vergoedende intresten sedert 24 juni 
1991 op het eerste bedrag en sedert de gemiddelde datum van 30 juni 1992 op het tweede 
bedrag, alsmede de gerechtelijke intresten vanaf de datum van het arrest.

Tevens wordt de eiseres veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, met uitzonde-
ring van de bijkomende kosten van het hoofdberoep van de derde verweerster, die ten 
hare laste blijven.

Het hof van beroep stoelt deze beslissingen op de vaststelling dat de eiseres zowel op 
grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, als op grond van artikel 1384, eerste 
lid, van dat wetboek aansprakelijk is voor de brand.

De beslissing krachtens welke de eiseres op grond van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek voor de brand aansprakelijk is wordt door het hof van beroep op vol-
gende motieven gestoeld:

"De eerste rechter, die de huurdersaansprakelijkheid van (de eiseres) vaststelt, verwerpt 
daarentegen de eveneens lastens (de eiseres) ingeroepen aansprakelijkheid op grond van 
artikel 1384, lid 1, B.W.

Nochtans staat bij eliminatie vast dat de brand ontstaan is in de elektrische verlichtings-
installatie in het vals plafond boven de etalage van de winkel van (de eiseres), meer be-
paald de installatie die daar enkele maanden voordien voor rekening van (de eiseres) ge-
plaatst werd. Een en ander blijkt met voldoende zekerheid uit de vaststellingen en conclu-
sies van de deskundigen en hun terechte uitsluiten van enige andere aannemelijke bran-
doorzaak.

Welnu, het feit dat geen fout kon worden bewezen ten laste van de elektriciteitsaanne-
mer die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste, sluit niet uit dat de zaak ge-
brekkig was op het ogenblik dat de brand ontstond. Evenzo houdt het feit dat niet bewe-
zen is dat de elektriciteitsaannemer een fout beging, niet in dat bewezen is dat hij er geen 
beging.

De vaststelling dat, bij eliminatie van alle andere oorzaken, als vaststaande en bewezen 
oorzaak van de brand een kortsluiting in de vermelde elektrische apparatuur, bedrading of 
lampen, aan te houden is, houdt ipso facto de vaststelling in dat die zaak gebrekkig was op 
het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte.

Op (de eiseres) rust derhalve niet alleen de huurdersaansprakelijkheid, maar ook deze 
van de bewaarder van de zaak. Zij dient derhalve in te staan voor de gehele schade die 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak.

In functie van het bovenstaande kan over de vorderingen zoals ze hierboven opgesomd 
werden en zoals ze voor het hof dienen, als volgt beslist worden.

(...)
B.3) De vordering van de verzekeraars van de verhuurder, Fortis en Zürich, tegen (de 

eiseres) en diens verzekeraar, Winterthur, in terugbetaling van de sommen die zij aan hun 
verzekerde vroeger reeds uitkeerden (15.268.754 BEF) en nog zouden moeten uitkeren op 
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diens vordering (de genotsderving van 2.084.438 BEF).
De vraag die in het kader van deze vordering voor de eerste rechter diende, namelijk de 

vraag welk deel van het onroerend goed (de eiseres) huurde, is in het licht van de vaststel-
ling dat (de eiseres) als bewaarder van de gebrekkige zaak aansprakelijk is voor de totali-
teit van de door het gebrek veroorzaakte schade, niet meer relevant.

Fortis en Zürich vorderen terecht de sommen die zij aan hun verzekerde moeten uitke-
ren, terug van (de eiseres) en diens verzekeraar Winterthur.

Hun hoger beroep op dit stuk is gegrond, dit van Winterthur is ongegrond. (...)
C.1.b) De vordering van Vigaufra ten bedrage van 12.230 euro en 74.784 euro tegen 

(de eiseres).
De vordering is in principe gegrond. (De eiseres) betwist de gevorderde bedragen niet. 

Haar verzekeraar Winterthur houdt onterecht voor dat de omvang van de schade niet door 
stukken gestaafd wordt. Zij verliest daarbij uit het oog dat de schaderaming een belangrijk 
onderdeel vormt van de werkzaamheden van de door de rechtbank van koophandel, zete-
lend in kortgeding in 1991 aangestelde deskundigen en dat de vordering van Vigaufra 
overeenstemt met de terechte conclusies van het verslag.

Bij gebreke aan enige concrete kritiek of betwisting desbetreffend, kan de vordering 
van Vigaufra op basis daarvan als voldoende gestaafd toegekend worden" (arrest, pp. 16-
17 en 19-20).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1 Overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is men niet al-

leen aansprakelijk voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook 
voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van zaken die men onder zijn bewaring 
heeft.

Op grond van deze wetsbepaling is de bewaarder van een zaak aansprakelijk wanneer 
deze zaak door een gebrek is aangetast en hierdoor schade wordt veroorzaakt aan derden.

Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waar-
door zij in bepaalde omstandigheden schade kan berokkenen.

1.2 De loutere omstandigheid dat een zaak schade heeft veroorzaakt laat niet toe te be-
sluiten dat deze gebrekkig is.

1.3 Hoewel het gedrag van een zaak (bv. de kortsluiting van een elektrische installatie) 
een aanwijzing kan zijn van het bestaan van een gebrek, kan het bestaan van een gebrek 
niet louter uit het gedrag van de zaak worden afgeleid. Dit gedrag kan immers zijn oor-
sprong vinden in een andere oorzaak dan een gebrek (bv. in de daad van een derde of 
overmacht).

De rechter kan derhalve, voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, het bestaan van een gebrek van de zaak slechts afleiden uit de gedraging 
van die zaak, wanneer hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit.

2. Door te beslissen dat "de vaststelling dat, bij eliminatie van alle andere oorzaken, als 
vaststaande en bewezen oorzaak van de brand een kortsluiting in de elektrische appara-
tuur, bedrading of lampen (d.i. de elektrische verlichtingsinstallatie in het vals plafond bo-
ven de etalage van de winkel van de eiseres), aan te houden is, (...) ipso facto de vaststel-
ling in(houdt) dat die zaak gebrekkig was op het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte", 
zodat op de eiseres niet alleen de huurdersaansprakelijkheid, maar ook de aansprakelijk-
heid van de bewaarder van de zaak rust, en zij dient in te staan voor de gehele schade die 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak (arrest, p. 16, in fine), leidt het hof van beroep 
het bestaan van een gebrek van de zaak (de elektrische apparatuur) af uit het feit dat een 
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kortsluiting in de elektrische apparatuur ontstond, m.a.w. uit het gedrag van die zaak en 
uit het ontstaan van de schade.

Door de aangehaalde overwegingen heeft het hof van beroep evenwel elke andere oor-
zaak van de kortsluiting dan een gebrek niet uitgesloten. Het hof sluit integendeel niet uit 
dat de kortsluiting in de elektrische apparatuur gevolg is van een fout, begaan door de 
elektriciteitsaannemer die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste.

De vaststelling door het hof van beroep dat elke andere oorzaak dan een kortsluiting als 
oorzaak van de brand uitgesloten is, impliceert geenszins dat elke andere oorzaak van de 
kortsluiting dan een gebrek van de zaak is uitgesloten.

Het hof van beroep, dat op bovenvermelde gronden beslist dat de eiseres als bewaarder 
van de zaak overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aanspra-
kelijk is voor de brand, zodat zij dient in te staan voor alle schade veroorzaakt door de ge-
brekkige zaak, d.w.z. ook voor de schade die niet valt onder de in artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziene huurdersaansprakelijkheid, en dat de eiseres bijgevolg ver-
oordeelt om de eerste en de tweede verweersters te vrijwaren voor alle tegen hen uitge-
sproken veroordelingen, zonder dat hierbij onderzocht wordt welk deel van het onroerend 
goed door de eiseres werd gehuurd (en dus welk deel van de door de eigenaar, verzekerde 
van de eerste en de tweede verweersters, geleden schade valt onder de in artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene huurdersaansprakelijkheid) en tot betaling van schade-
vergoeding aan de derde verweerster, medehuurster van het door brand beschadigde pand, 
schendt derhalve artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
3. Overeenkomstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 

voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Op grond van deze wetsbepalingen kan de huurder enkel aansprakelijk worden gesteld 

ten aanzien van de verhuurder voor de schade aan het gehuurde goed en dus niet voor 
schade aan derden, zoals bv. de huurder van een ander gedeelte van het onroerend goed.

4. In zoverre de veroordeling van de eiseres tot betaling van 12.230 euro en 74.784 euro 
aan de derde verweerster, die eveneens een deel van het door brand beschadigde gebouw 
aan de Nieuwstraat te Brussel huurde (arrest, p. 9, in medio), stoelt op de vaststelling dat 
eiseres als huurder op grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is 
voor de brand, is deze beslissing niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1733 
van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Voeging
De zaken C.05.0427.N en C.06.0082.N zijn gericht tegen hetzelfde arrest en 

dienen dienvolgens te worden gevoegd.
B. In de zaak C.05.0427.N
Middel
Eerste onderdeel
1. Voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 

kan de rechter het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging 
van die zaak, wanneer hij alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroor-
zaakte schade uitsluit.

Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is 
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gekomen, maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de la-
ter door dit gebrek veroorzaakte schade. De bedoelde schade blijft immers ver-
oorzaakt door het gebrek.

2. Het arrest beslist dat:
- bij eliminatie van alle andere oorzaken een kortsluiting in de elektrische ap-

paratuur, bedrading of lampen als vaststaande en bewezen oorzaak van de brand 
aan te houden is, wat de vaststelling inhoudt dat de elektrische verlichtingsinstal-
latie in het vals plafond boven de etalage in de winkel van de eiseres gebrekkig 
was op het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte;

- het feit dat geen fout kon bewezen worden "ten laste van de elektriciteitsaan-
nemer" die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste, niet uitsluit dat 
de zaak gebrekkig was op het ogenblik dat de brand ontstond;

- evenzo het feit dat niet bewezen is dat de elektriciteitsaannemer een fout be-
ging, niet inhoudt dat bewezen is dat hij er geen beging.

3. Op grond hiervan vermocht het arrest te besluiten dat de brandschade door 
kortsluiting was ontstaan en dat een mogelijke fout van de elektriciteitsaannemer 
bij  het  plaatsen  van  de elektriciteitsinstallatie  hieraan  niets  veranderde  en  de 
kortsluiting geen andere oorzaak had dan een gebrek in de installatie.

4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.05.0427.N en C.06.0082.N.
Inzake C.05.0427.N
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
(...)

1 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis,  advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Geinger, Heenen, De Bruyn en Maes.

Nr. 618

3° KAMER - 4 december 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD 
BETAALDE - VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN - BEGRIP

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN - BEGRIP
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3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
- PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE 
HANDELINGEN - BEGRIP

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BEDRIEGLIJKE 
HANDELINGEN - BEGRIP

1º, 2º, 3º en 4º De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van 
prestaties  ten  laste  van  de  arbeidsongeschiktheidsverzekering  of  van  de 
ziektekostenverzekering het gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde;  
noch uit de overweging dat de rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over  
zijn  verplichtingen  t.a.v.  zijn  verzekeringsinstelling,  noch  uit  de  vaststelling  dat  de 
gerechtigde de voortzetting  van een activiteit  niet  aan zijn  verzekeringsinstelling  had 
aangegeven, kan wettig het bestaan van bedrieglijke handelingen worden afgeleid die  
het  verlenen  van  onverschuldigde  prestaties  zouden  hebben  veroorzaakt.  (Art.  174, 
eerste lid, 5° en 6°, en derde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(C. T. N.V.S.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 174, inzonderheid eerste lid, 5° en 6° , en derde lid, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, voormeld artikel 174, derde lid, zoals het van kracht was vóór de wijziging 
ervan bij de programmawet van 24 december 2002 en zoals gewijzigd bij die programma-
wet;

- de artikelen 1315 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit";
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Dat op tegenspraak en binnen de grenzen van het hoger beroep uitspraak doet,
Verklaart het ontvankelijk en gegrond,
Wijzigt bijgevolg het beroepen vonnis, in zoverre het de rechtsvordering van [de eise-
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res] gegrond verklaart (A.R. nr. 893/N/99), op grond waarvan laatstgenoemde de vernieti-
ging vorderde van de door [de verweerder] op 28 januari 1999 gedane kennisgeving van 
een onverschuldigd bedrag, dat uit alle uitkeringen bestaat die vóór 1 februari 1997 voor 
arbeidsongeschiktheid of als terugbetaling van geneeskundige verzorging zijn uitbetaald;

Wijzigt het beroepen vonnis, in zoverre het de vordering van [de verweerder] onge-
grond verklaart (A.R. nr. 1291 N/99), voor zover deze betrekking heeft op de terugvorde-
ring van onverschuldigde uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of op de terugbetaling 
van geneeskundige verzorging vóór 1 februari 1997;

Zegt bij wege van nieuwe beschikkingen voor recht dat [de eiseres] zich schuldig heeft 
gemaakt aan bedrieglijke handelingen door haar werkzaamheid als zaakvoerder niet bij 
haar verzekeringsinstelling aan te geven, zodat de verjaringstermijn die op [verweerders] 
rechtsvordering tot terugbetaling van de onverschuldigde uitkeringen toegepast moet wor-
den 5 jaar bedraagt;

Zegt derhalve voor recht dat de rechtsvordering tot terugvordering van de uitkeringen 
alleen verjaard is wat betreft de uitkeringen die vóór 1 februari 1994 zijn gestort en [dat] 
de rechtsvordering tot terugvordering van de geneeskundige verzorging enkel verjaard is 
wat betreft de verzorging die vóór 30 juni 1995 is verstrekt;

Aangezien alleen de bepaling van de op deze zaak toepasselijke verjaringstermijn bij 
dit [arbeids]hof aanhangig is gemaakt, blijven andere litigieuze kwesties, waarvan het [ar-
beids]hof niet kennisgenomen heeft, bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel aanhangig;

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Nijvel (afdeling Nijvel);
Veroordeelt [de verweerder] in de appelkosten, door de [eiseres] thans begroot op twee-

honderd drieënzeventig euro en zevenenzestig centiemen",
en grondt die beslissingen met name op de volgende redenen :
"2. De bedrieglijke handelingen van [de eiseres]:
- Het lezen van de conclusie van [eiseres] slaat je met verstomming wanneer zij be-

weert dat zij slechts in de winkel kwam om tijdens haar ziekte wat gezelschap en ver-
strooiing op te zoeken (zie supra).

- Volgens de verklaringen van de betrokkene zelf, die zaakvoerder van de vennoot-
schap was geweest alvorens er vanaf het 3de kwartaal van 1989 ook zelf als verkoopster 
te werken, blijkt immers dat zij tijdens haar verhoor van 19 mei 1998 het volgende heeft 
beweerd : 

'Ik ben ziek sinds 15 april 1992, ik geniet sinds die datum uitkeringen van het zieken-
fonds.

Ik ben van 2 januari 1989 tot 8 september 1989 werkloos geweest. Op 27 juni 1989 
hebben we een coöperatieve vennootschap, 'Les Délices de Boticelli', te Waterloo opge-
richt. (...)

Van bij het begin, op 14 augustus 1989, heb ik het dagelijks beheer waargenomen. Op 4 
oktober 1989 heeft de vennootschap (ikzelf dus) mij als loontrekkende met een drievier-
de-arbeidsregeling in dienst genomen. Ik werk samen met P. en J., die een studentencon-
tract had. In het vierde kwartaal van 1992 heb ik G.M.C. in dienst genomen (...); ik heb 
ook met studenten gewerkt. Ik heb alle documenten en alle contracten van de personen die 
door de 'Délices de Boticelli' in dienst zijn genomen, ondertekend.

Ik werkte niet in de winkel, ik ben vanaf april 1992 met de verkoop in de winkel ge-
stopt. Het is juist dat ik vanaf eind 1992 in de winkel kwam. Ik had op de eerste verdie-
ping, in een bureau, een divan geplaatst. Ik kon het beheer aan niemand delegeren. Ik heb 
steeds een boekhouder gehad en niemand heeft me ooit aangeraden om van mijn werk-
zaamheid als zelfstandige aangifte te doen. De vennootschap heeft nooit winst gemaakt. 



2478 HOF VAN CASSATIE 4.12.06 - Nr. 618 

Ik had de bedrijfswagen en ik heb voeding voor eigen gebruik aangewend. Ik was de be-
heerder, verzorgde alle contacten met de openbare diensten, de BTW, de belastingen, ....

(...)
Ik wist niet dat ik mijn functie binnen de vennootschap diende aan te geven. Ik was 

weliswaar belast met het dagelijks beheer en in die hoedanigheid heb ik alle documenten 
ondertekend die betrekking hadden op de vennootschap (arbeidsovereenkomsten, BTW-
aangiften), ik was regelmatig aanwezig boven de winkel, haast dagelijks, maar ik werkte 
niet in de winkel, ik verkocht niet. Ik was de enige die daadwerkelijk in staat was om zich 
met de vennootschap bezig te houden (mijn vader was te oud, S. werkte in de buiten-
dienst). Ik vond het niet vreemd om mezelf in dienst te nemen; de boekhouder had me ge-
zegd dat dit gebeurde.

Ik wil hieraan toevoegen dat ik wel de indruk heb gewekt de bazin van de winkel te 
zijn. S.J. was niet bekwaam om die rol te vervullen, iemand diende die rol wel op zich te 
nemen. S. kon evenmin die rol vervullen.

(...)
Ik herhaal, ik heb niet het gevoel dat ik een werkzaamheid hervat heb, ik ben de ven-

nootschap blijven beheren zonder te weten dat ik hierdoor problemen kon krijgen. Ik heb 
dit volkomen te goeder trouw gedaan. Men heeft me slecht ingelicht' (proces-verbaal van 
de terechtzitting van 19 mei 1998, opgemaakt door Mevrouw Merveille, adjunct-contro-
leur bij de geneeskundige dienst van het R.I.Z.I.V., dossier van het arbeidsauditoraat van 
Nijvel, A.R. nr. 573 N99).

- Het onderzoeksverslag van 10 juni 1998 van Mevrouw Merveille (R.I.Z.I.V.) wijst er 
met name op dat :

* bij de griffie van de rechtbank van koophandel : de akten van de c.v. 'Les Délices de 
Boticelli' zijn neergelegd op 27 juni 1989 en [de eiseres], die 150 van de 450 aandelen in 
haar bezit heeft, erin vermeld wordt als 'belast met het dagelijks beheer';

* bij de socialistische mutualiteit van Waals-Brabant : het inlichtingenblad voor uitke-
ringen is ondertekend door [de eiseres] zelf, in het gedeelte dat voorbehouden is voor de 
werkgever ! [De eiseres] heeft haar mutualiteit nooit op de hoogte gebracht van haar ban-
den met de c.v. 'Les Délices de Boticelli';

* uit de getuigenissen die in de loop van het onderzoek zijn verzameld, blijkt dat :
- [de eiseres] de personeelsleden zelf heeft aangeworven en de arbeidsovereenkomsten 

heeft ondertekend;
- [de eiseres] regelmatig aanwezig was en dagelijks in de winkel kwam om er haar be-

velen uit te vaardigen en over de goede werking van de winkel te waken;
- [de eiseres] niet in de winkel werkte (behalve in geval van drukte) maar in haar bu-

reau op de eerste verdieping verbleef;
- het personeel haar als de bazin beschouwde en haar raadpleegde voor het werk in de 

winkel; 
- het personeel wist dat ze 'ziek' was. De getuigenissen stemmen wat dat betreft met el-

kaar overeen. Daarenboven blijkt uit de overgelegde documenten dat [de eiseres] regelma-
tig in de winkel aanwezig was, althans vanaf oktober 1992;

* bij de BTW: het onderzoek van de BTW-aangiften toont aan dat [de eiseres] zich bij 
elk (schriftelijk of persoonlijk) contact met de Administratie voorstelt als gedelegeerd be-
stuurder (...).

- Daarenboven erkent [de eiseres], zelfs in een brief van 1 maart aan dit [arbeids]hof, 
het volgende :
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'In die periode hebben de verkoopster, die me hielp en toegewijd maar jong was, [en] 
mijn ouders, die op dat ogenblik meer dan 70 jaar oud waren, zo goed mogelijk getracht 
'vol te houden'. Verschillende verkoopsters zijn in dienst genomen om me te vervangen, 
om hen hulp te bieden. Maar zoiets is duur. Alles ging minder goed.

Ik moest in de winkel langsgaan, al was het maar om te "zien" hoe iedereen zich ge-
droeg, ook om hen te steunen.

Mijn verkoopster was ervaren maar te jong en tevens erg autoritair.
Ze kon niet goed opschieten met de pas in dienst genomen verkoopsters (die in sommi-

ge gevallen ouder waren dan zij). Ik word aanzien als de - weliswaar zieke - bazin, maar 
het was nodig om die illusie te wekken teneinde een zekere orde te kunnen handhaven'.

- Uit al die gegevens kan op afdoende wijze worden opgemaakt dat er een niet aangege-
ven beroepsactiviteit uitgeoefend wordt, die a fortiori niet is toegestaan door de advise-
rend geneesheer van [eiseres'] mutualiteit.

- De aard en de herhaling van de activiteiten tonen aan dat het daadwerkelijk een be-
roepsactiviteit als bestuurder van een vennootschap betreft en deze weinig gemeen heeft 
met een activiteit die zogenaamd bestemd is om zijn zinnen te verzetten of zichzelf op te 
beuren (zie de voormelde brief van 1 maart 2004 van [de eiseres]).

- Het Hof van Cassatie heeft voor het overige onderstreept dat het begrip 'werkzaam-
heid' in zijn gewone betekenis moet worden begrepen en niet mag worden beperkt tot de 
'beroepsarbeid' alleen (Cass., 23 april 1990, J.T.T., 1990, p. 466).

- Bijgevolg veronderstelt het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid niet 
alleen de stopzetting van elke (andere dan de toegestane) beroepsarbeid,  maar ook de 
stopzetting van elke werkzaamheid die het vermogen vergroot of, met andere woorden, 
elke gewoonlijk, toevallig of zelfs bij uitzondering uitgeoefende werkzaamheid, die ge-
richt is op de productie van goederen of diensten, waaruit rechtstreeks of onrechtstreeks 
een economisch voordeel voor zichzelf of voor anderen gehaald kan worden (in die zin : 
Cass., 18 mei 1992, Chr. Dr. Soc., 1992, p. 329; 23 april 1990, op.cit.; 21 januari 1982, 
Bull. inf. INAMI, 1982, p. 323; Arbeidshof Bergen, 24 maart 1993, Bull. inf. INAMI, 
1993, p. 513; Arbeidshof Antwerpen, 25 juni 1991, R.D.S., 1992, p. 58; Arbeidshof Luik, 
17 januari 1989, Bull. inf. INAMI, 1989, p. 155).

- Zelfs al heeft [de eiseres] geen geldelijke bezoldiging ontvangen, zij heeft te deze 
voordelen in natura genoten in de vorm van voeding die zij voor eigen gebruik uit de win-
kel heeft gehaald en in het gebruik van de bedrijfswagen. Al heeft zij geen loon ontvan-
gen, toch was de aard van de verrichte werkzaamheid 'gericht op de productie van goede-
ren of diensten', zodat haar werkzaamheid noodzakelijkerwijs vooraf goedgekeurd diende 
te worden door de adviserend geneesheer.

- Men dient er overigens op te wijzen dat de [eiseres], vanaf de oprichting van de ven-
nootschap in 1989 tot  haar aanwerving als verkoopster eind datzelfde jaar,  uitsluitend 
zaakvoerder van de vennootschap was en dat zij die werkzaamheid als zelfstandige even-
min heeft aangegeven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, hoewel ze daar-
toe wettelijk verplicht was.

- Ten slotte, wat het argument betreft dat [de eiseres] niet geweten zou hebben dat zij 
haar rol binnen de vennootschap diende aan te geven (zie supra), wijst het [arbeids]hof 
erop dat zij bijgestaan werd door een boekhouder en een sociaal secretariaat en dat zij 
zich dus zonder enige twijfel op de hoogte had kunnen stellen van de omvang van haar 
verplichtingen (zie in die zin het mondeling advies van eerste advocaat-generaal Bonheu-
re op de openbare terechtzitting van 16 december 2004).

- Gelet op de voorgaande gegevens, moet het hoger beroep, zoals beperkt tot de be-
drieglijke handelingen in hoofde van [de eiseres], ontvankelijk en gegrond worden ver-
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klaard.
- Het bestreden vonnis moet bijgevolg gewijzigd worden, in zoverre het de rechtsvorde-

ring tot terugvordering van de onverschuldigde uitkeringen verjaard verklaart voor de hele 
periode vóór 1 februari 1997.

- De verjaring waarmee te dezen rekening moet worden gehouden, is de vijfjarige ver-
jaring, zodat enkel de uitkeringen die vóór 1 februari 1994 zijn gestort, (verjaringsstuiten-
de akte van 28 januari 1999 en gepost op 1 februari 1999 [...]) en de geneeskundige ver-
zorging die vóór 30 juni 1995 is verstrekt (verjaring door [de verweerder] gestuit op 11 
juni 2001 [...]) , als verjaard kunnen worden beschouwd".

Grieven
Eerste onderdeel
Elk vonnis moet de redenen bevatten op grond waarvan de rechter tot zijn overtuiging 

is gekomen.
Hoewel hij kan verwijzen naar de redenen van een proceshandeling, moeten de partijen 

vooralsnog van die redenen kennisgenomen kunnen hebben en moet het Hof ze kunnen 
controleren.

Te dezen verwijst het bestreden arrest, in zijn motivering, naar het "mondeling advies 
van Mevrouw de eerste advocaat-generaal M. Bonheure op de openbare terechtzitting van 
16 december 2004".

Aangezien het om een mondeling advies gaat waarvan het arrest de bewoordingen niet 
weergeeft, heeft de eiseres, na de uitspraak van het arrest, niet kunnen kennisnemen van 
de redenen waarnaar dat arrest zodoende verwijst en verkeert het Hof in de onmogelijk-
heid om die redenen te controleren en met name na te gaan of zij niet strijdig zijn met de 
eigen redenen van het arrest.

Het bestreden arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 174, eerste lid, 5° en 6°, van de in het middel bedoelde gecoördineerde 

wet van 14 juli 1994, verjaart de vordering tot terugvordering van de waarde van de ten 
laste van de verzekering voor geneeskundige verzorging ten onrechte verleende prestaties, 
twee jaar na het einde van de maand waarin die prestaties zijn uitbetaald (5°) of waarin 
die prestaties zijn vergoed (6°).

Luidens het derde lid van dat artikel 174 (in zijn opeenvolgende versies), gelden die 
tweejarige verjaringen niet als het verlenen van prestaties het gevolg zou zijn van bedrieg-
lijke handelingen waarvoor hij wie ze tot baat strekten, verantwoordelijk is. In dat geval 
bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar.

Aangezien de wetgever de "bedrieglijke handelingen" niet gedefinieerd heeft, wordt, 
overeenkomstig het gemeen recht, daaronder een oneerlijke handelwijze verstaan, met het 
kwaadaardige opzet om de verzekeringsinstelling te bedriegen.

De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" veronderstelt 
insgelijks het bestaan van bedrog, dat een kwaadaardig opzet, een opzettelijke misleiding 
veronderstelt. 

Te dezen beschrijven de in het middel weergegeven redenen het gedrag van de eiseres, 
waarbij geoordeeld wordt dat haar gedrag aantoont "dat er een niet aangegeven beroepsac-
tiviteit uitgeoefend wordt, die a fortiori niet is toegestaan", maar vermelden ze geen enke-
le bedrieglijke handeling waaraan de eiseres zich schuldig zou hebben gemaakt.

Zij had in haar appelconclusie immers aangevoerd dat het verzuim van aangifte op zich 
geen bedrieglijke handeling vormde, dat zij er zich niet van bewust was een werkzaam-
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heid te hebben verricht die niet verenigbaar was met de uitbetaling van ZIV-uitkeringen.
Het arrest antwoordt slechts vormelijk op dit verweer, op grond dat "wat het argument 

betreft dat [de eiseres] niet geweten zou hebben dat zij haar rol binnen de vennootschap 
diende aan te geven (zie supra), het [arbeids]hof erop wijst dat zij bijgestaan werd door 
een boekhouder en een sociaal secretariaat en dat zij zich dus zonder enige twijfel op de 
hoogte had kunnen stellen van de omvang van haar verplichtingen (zie in die zin het mon-
deling advies van Mevrouw de eerste advocaat-generaal M. Bonheure op de openbare te-
rechtzitting van 16 december 2004)".

Deze reden is onwettig. De omstandigheid dat de eiseres zich op de hoogte had kunnen 
stellen van de omvang van haar verplichtingen, impliceert niet dat zij zich van die om-
vang bewust was en dat de niet-aangifte het gevolg was van het kwaadwillig opzet om de 
verweerder te bedriegen.

Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing dat de eiseres bedrieglijke handelin-
gen heeft gesteld, niet naar recht, en dat de vijfjarige verjaring derhalve op haar van toe-
passing is (schending van de bepalingen van artikel 174 van de in het middel bedoelde 
wet van 14 juli 1994 en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia cor-
rumpit").

Daarenboven moet de bedrieglijke handeling aangetoond worden door het organisme 
die zich erop beroept (artikel 174, derde lid, bedoeld in het middel, artikelen 1315, eerste 
en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek), aange-
zien goede trouw steeds vermoed wordt en hij die zich op kwade trouw beroept, die moet 
bewijzen (artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat erop wijst dat "het lezen van de conclusie van [eiseres] je met 
verstomming slaat" en oordeelt dat haar uitleg ongeloofwaardig is,  beslist bijgevolg in 
werkelijkheid dat de eiseres niet aantoont dat ze te goeder trouw is en keert zodoende de 
bewijslast onwettig om (schending van artikel 174 van de bepalingen van de in het middel 
bedoelde wet van 14 juli 1994 en van de artikelen 1315, eerste en tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent de regel dat goede 
trouw steeds vermoed wordt en dat hij die zich op kwade trouw beroept, die moet bewij-
zen (schending van artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid, van de wet betreffende de ver-

plichte  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  en  uitkeringen,  gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, bepaalt dat de vordering tot terugvordering van de waarde 
van de ten laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging ten onrechte verleende prestaties, na twee jaar 
verjaart, behalve wanneer het ten onrechte verlenen van prestaties het gevolg is 
van bedrieglijke handelingen waarvoor hij wie ze tot baat strekten, verantwoor-
delijk is; in dat geval bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar.

Noch uit de overweging dat de eiseres zich op de hoogte had kunnen stellen 
van de omvang van haar verplichtingen ten aanzien van haar verzekeringsinstel-
ling, noch uit de vaststelling dat zij de voortzetting van een werkzaamheid niet 
aan haar verzekeringsinstelling had aangegeven, noch uit enig in het arrest ver-
melde feit, kan wettig het bestaan van bedrieglijke handelingen worden afgeleid 
die het verlenen van onverschuldigde prestaties zouden hebben veroorzaakt.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het tweede on-

derdeel of van het eerste onderdeel, die niet tot een ruimere cassatie kunnen lei-
den.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 619

3° KAMER - 4 december 2006

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIES - 
MEDEDELING - BEGRIP - DRAGER

Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfdertijd als  
zij  ter  griffie  worden  neergelegd;  die  bepaling  sluit  niet  uit  dat  die  mededeling  door 
toedoen van een drager geschiedt. (Art. 745, eerste lid, Ger.W.)

(D. T. INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 februari 2006 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 745, inzonderheid eerste lid, 747, meer bepaald §2, en 870 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek;
- artikel 1315, meer bepaald het tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het arrest weigert de derde aanvullende en samenvattende conclusie van de verweerder 

uit het debat te weren, niettegenstaande de eiser voorhoudt die conclusies niet te hebben 
ontvangen, op grond dat "(de verweerder) bewijst dat hij zijn derde aanvullende en sa-
menvattende conclusie van 28 november 2005 aan (de eiser) heeft overgelegd (bericht van 
overhandiging aan een koerier, van een [aan de eiser] bestemde brief, met betaling van de 
rit, waarbij [de eiser] niet aantoont dat hij op 28 november 2005 van de advocaat [van de 
verweerder] een andere brief dan de conclusie ontvangen heeft); dat die conclusie in aan-
merking wordt genomen".

Grieven
Artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
"Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden tezelfder tijd 

als zij ter griffie worden neergelegd.
De overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezen-

ding".
Artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de conclusies binnen een welbe-

paalde termijn aan de tegenpartij moeten worden overgelegd, waarbij die termijn, in voor-
komend geval en zoals in dit geval, door de rechter vastgesteld wordt.

Te dezen moest de laatste conclusie van de [verweerder], samenvattende conclusie ge-
noemd, vóór 29 november 2005 [aan de] eiser toegezonden worden.

De eiser heeft ze nooit ontvangen.
Het arrest beslist niettemin om die conclusie in aanmerking te nemen en op grond hier-

van [eisers] rechtsvordering te verwerpen, op grond dat de verweerder op 28 november 
2005 een aan de eiser gerichte "brief" aan een koerier overhandigd heeft en dat de eiser 
niet aantoont dat die envelop de conclusie van de eiser niet bevatte en dat hij ze niet ont-
vangen had.

Krachtens de voormelde artikelen 745, eerste lid, en 747, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek, moeten de conclusies aan de tegenpartij worden overgelegd binnen de door de rech-
ter vastgestelde termijn.

Een voor de eiser bestemde "brief" aan een koerier overhandigen, die zogezegd conclu-
sies bevat, staat niet gelijk met het toezenden van zijn conclusies aan de tegenpartij. Con-
clusies aan de tegenpartij toezenden, houdt in dat zij hem overhandigd worden of aan de 
post, op zijn adres, overhandigd worden.

Daarenboven diende de verweerder te bewijzen dat de envelop waarvan hij beweerde 
dat hij ze op 28 november 2005 aan een koerier had toevertrouwd, zijn conclusie bevatte 
en dat ze aan de eiser was overgelegd.

Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat het aan de eiser staat te bewijzen dat hij de aan een koerier 

toevertrouwde brief niet heeft ontvangen en dat de conclusie van de verweerder niet in die 
brief was vervat, schendt bijgevolg enerzijds de artikelen 745, eerste lid, en 747, §2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, die de concluderende partij verplichten haar conclusies binnen 
de vastgestelde termijn aan de tegenpartij over te leggen en dus te bewijzen dat zij die ver-
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plichting heeft nageleefd, en miskent anderzijds de regel volgens welke degene die be-
weert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn ver-
bintenis heeft teweeggebracht (schending van de artikelen 1315, inzonderheid het tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat de conclusie van de verweerder in aanmerking neemt om de rechtsvorde-

ring van de eiser te verwerpen maar niet vaststelt dat die conclusie daadwerkelijk aan de 
eiser is overhandigd, miskent daarenboven eisers recht van verdediging.

Aangezien niet is aangetoond dat de envelop die op 28 november 2005 aan een koerier 
is toevertrouwd, de samenvattende conclusie van de verweerder bevatte en dat ze vervol-
gens aan de eiser is overhandigd, moet immers geoordeeld worden dat laatstgenoemde 
geen verweer heeft kunnen voeren en dat hij geen eerlijk proces heeft genoten (misken-
ning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en schending van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, waarin het recht van elke rechtszoekende op een eerlijk proces is vastgelegd).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Beide onderdelen samen

Luidens artikel 745, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle con-
clusies aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfder tijd als zij ter 
griffie worden neergelegd.

Geen enkele wettelijke bepaling sluit uit dat die mededeling door toedoen van 
een koerier kan geschieden.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerder "zijn derde aanvullende en samen-
vattende conclusie heeft overgelegd [...] op 28 november 2005", oordeelt dat hij 
aantoont dat hij zijn conclusies aan de eiser heeft overgelegd, door "[een] bericht 
van overhandiging, aan een koerier, van een [aan de eiser] bestemde brief, met 
betaling van de rit, waarbij [laatstgenoemde] niet aantoont dat hij op 28 novem-
ber 2005 van de advocaat [van de verweerder] een andere brief dan [de voormel-
de] conclusie ontvangen heeft".

Het arrest, dat op die gronden oordeelt dat de verweerder het hem opgelegde 
bewijs levert van het feit dat zijn conclusie aan de eiser is toegezonden, zonder 
dat deze het tegendeel bewijst, en op die grond beslist om die conclusie in aan-
merking te nemen, schendt geen van de wettelijke bepalingen en miskent het al-
gemeen beginsel niet die in het middel zijn aangegeven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. De Bruyn en Geinger 

Nr. 620

3° KAMER - 4 december 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN VERPLICHTINGEN VAN HET MET EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ARTIKEL 159 GW. (1994) - 
WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN VERPLICHTINGEN VAN HET MET EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN

1º en 2º Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten  
en verordeningen waarop een vordering, verweer of  exceptie is gegrond, met de wet  
overeenstemmen1; dit wettigheidstoezicht met het oog op de mogelijke weigering van de 
toepassing van administratieve akten, betreft zowel de externe of formele wettigheid van  
die akten als hun interne wettigheid2. (Art. 159, Gw. 1994)

(B. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 mei 2006 door het Ar-

beidshof te Brussel is gewezen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 4 en 12, 4°, van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 

van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondge-
bied van het Rijk;

- de artikelen 41 en 58 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, ge-
coördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966.

Aangevochten beslissingen en redenen

1 Cass. 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154, met concl. O.M. in Bull en Pas., 1993, I, inz. nr. 14 van 
de concl.; Cass. 20 juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290; Cass. 12 sept. 1997, A.R. C.96.0340.F, nr. 
349.
2 Zie Cass. 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, inz. nr. 
6  van  de  concl.;  Cass.  31  mei  2001,  A.R.  C.98.0198.N,  nr.  323;  Cass.  23  okt.  2006,  A.R. 
S.05.0042.F, nr. 502, redenen.
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Het arrest wijst er, enerzijds, op dat, volgens de eiser, de beslissing op grond waarvan 
de minister van Binnenlandse Zaken zijn vordering tot verblijfsregularisatie op 1 april 
2003 verwerpt, een onwettige individuele akte is waarvan de rechter de toepassing moet 
weigeren en oordeelt, anderzijds, dat het arbeidshof, in tegenstelling tot wat [de eerste 
verweerder] betoogt, bevoegd was "om een beslissing te verwerpen die genomen is op 
grond van de wet van 22 december 1999 en die de regularisatie van het verblijf van een 
vreemdeling weigert, indien het vaststelt dat die beslissing niet overeenkomstig de voor-
melde wet is genomen", en, beslist vervolgens dat het hoofdberoep en het tussenberoep 
die respectievelijk door [de eerste] en de [tweede verweerder] zijn ingesteld, gegrond zijn 
en dat de eiser alleen recht heeft op dringende medische hulp. Het arrest vernietigt derhal-
ve het beroepen vonnis, bevestigt voor zover nodig de beslissing van de [tweede verweer-
der], die de aan de eiser verstrekte maatschappelijke dienstverlening met ingang van 1 
september 2003 geschrapt had, en zegt voor recht dat de eiser "de ontvangen bedragen 
dient terug te betalen, in het kader van de voorlopige tenuitvoerlegging van het bestreden 
vonnis".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing op de volgende gronden:
"Te dezen beschikt het [arbeids]hof niet over alle gegevens om klaarblijkelijke onregel-

matigheden vast te stellen; [...] die zijn overigens niet zo klaarblijkelijk, zoniet had de 
Raad van State hierover reeds uitspraak gedaan; [...] uit de lezing van de beslissing van de 
minister van Binnenlandse Zaken [...] blijkt daarenboven dat hij zijn beslissing grondt op 
een onwettig verblijf in Nederland en een aanhouding in maart 1998; [...] de minister van 
Binnenlandse  Zaken  beschikt  over  een  ruime  beoordelingsbevoegdheid;  [...]  dit 
[arbeids]hof kan alleen een kennelijk onredelijke uitoefening van deze bevoegdheid cen-
sureren; [...] uit de weinige gegevens waarover het arbeidshof te dezen beschikt, kan geen 
misbruik van de ministeriële bevoegdheid worden afgeleid; [...] het staat niet aan het [ar-
beids]hof te oordelen over de wenselijkheid van de akte of over de wenselijkheid, voor de 
overheid, om geen akte uit te vaardigen".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiser betoogt in zijn hoofdconclusie en in de conclusie die hij na neerlegging van 

het geschrift van het openbaar ministerie heeft genomen, dat de beslissing van 1 april 
2003 van de minister van Binnenlandse Zaken onwettig was op grond, enerzijds, dat die 
beslissing, in strijd met artikel 41 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de ta-
len in bestuurszaken, "in het Nederlands was opgemaakt, terwijl de [eiser] voor de volle-
dige regularisatieprocedure voor de Franse taal gekozen had", en, anderzijds, dat de mi-
nister, in strijd met artikel 12, §4, van de wet van 22 december 1999, verzuimd had de 
zaak bij een kamer van de Commissie voor regularisatie aanhangig te maken, hoewel hij 
afstand nam van het gunstig advies van het secretariaat van die commissie.

Het arrest antwoordt noch door de in het middel weergegeven redenen noch door enig 
andere reden op die conclusies. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wet-
ten overeenstemmen. De bepaling is van toepassing op de individuele administratieve ak-
ten.  Het  bij  die  bepaling  ingevoerde  wettigheidstoezicht  heeft  een  volstrekt  algemene 
draagwijdte. Het betreft zowel de externe als de interne wettigheid van de administratieve 
akte en is geenszins beperkt tot de klaarblijkelijke onregelmatigheden die deze akte zou-
den aantasten.

De vaststelling van het arrest "dat het [arbeids]hof te dezen niet over alle gegevens be-
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schikt om klaarblijkelijke onregelmatigheden vast te stellen" en "dat die overigens niet zo 
klaarblijkelijk zijn, zoniet had de Raad van State hierover reeds uitspraak gedaan", verant-
woordt de beslissing van het arbeidshof om de litigieuze beslissing van 1 april 2003 van 
de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen, niet naar recht (schending van ar-
tikel 159 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Artikel 41, §1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuursza-

ken bepaalt dat de centrale diensten voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik 
maken van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend. De administratieve 
akte die deze regel miskent, is luidens artikel 58 van dezelfde gecoördineerde wetten nie-
tig.

Wat de toepassing van de regel van artikel 41, §1, betreft, beschikt de administratie 
over geen enkele beoordelingsbevoegdheid.

De vaststelling van het arrest "dat de minister van Binnenlandse Zaken over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt", "dat dit [arbeids]hof alleen een kennelijk onredelijke 
uitoefening van deze bevoegdheid kan censureren", "dat uit de weinige gegevens waar-
over het arbeidshof te dezen beschikt, geen misbruik van de ministeriële bevoegdheid kan 
worden afgeleid", verantwoordt de beslissing van de feitenrechters om de toepassing van 
de beslissing van 1 april 2003 van de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen 
op grond van de door de eiser aangevoerde schending van artikel 41, §1, van de gecoördi-
neerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, niet naar recht (schending van 
de artikelen 159 van de Grondwet, 41, §1, en 58 van de gecoördineerde wetten op het ge-
bruik van de talen in bestuurszaken).

Vierde onderdeel
Luidens artikel 4 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het 

verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van 
het  Rijk,  oordeelt  de  minister  of  zijn  gemachtigde  over  de  regularisatieaanvragen  op 
grond van een advies van de Commissie voor regularisatie.

Wanneer, volgens artikel 12, §4, eerste lid, van dezelfde wet, het secretariaat van de 
Commissie voor regularisatie vaststelt dat het bij de aanvraag gevoegde dossier volledig is 
en dat prima facie blijkt dat de aanvraag kan leiden tot een gunstig advies, zendt het deze 
met een gunstig advies voor beslissing over aan de minister. Het tweede lid van dat artikel 
bepaalt dat, als de minister wenst af te wijken van dit advies, hij de aanvraag aanhangig 
maakt bij een kamer van de Commissie voor regularisatie, die na een procedure op tegen-
spraak, een nieuw advies uitbrengt. De aanvraag wordt vervolgens opnieuw overgezonden 
aan de minister, die een definitieve beslissing neemt.

Het aanhangig maken van de zaak door de minister bij een kamer van de Commissie 
voor regularisatie, met het oog op een nieuw advies na een procedure op tegenspraak, is 
een substantiële vormvereiste. De minister, die wenst af te wijken van het prima facie 
gunstig advies, bepaald in het eerste lid van artikel 12, §4, van de wet van 22 december 
1999, moet de zaak bijgevolg vóór het nemen van zijn beslissing bij een kamer van de 
Commissie voor regularisatie aanhangig maken. Wat dat betreft beschikt hij dus evenmin 
over enige beslissingsbevoegdheid.

De vaststelling van het arrest "dat de minister van Binnenlandse Zaken over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt", "dat dit [arbeids]hof alleen een kennelijk onredelijke 
uitoefening van deze bevoegdheid kan bestraffen", "dat uit de weinige gegevens waarover 
het arbeidshof te dezen beschikt, geen misbruik van de ministeriële bevoegdheid kan wor-
den afgeleid", verantwoordt de beslissing van de feitenrechters om de toepassing van de 
beslissing van 1 april 2003 van de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen op 
grond van de door de eiser aangevoerde schending van artikel 12, §4, van de wet van 22 
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december 1999, niet naar recht (schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 4 en 12, 
§4, van de wet van 22 december 1999).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de alge-

mene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover 
zij met de wetten overeenstemmen.

De met eigenlijke rechtspraak belaste gerechten kunnen en moeten krachtens 
die bepaling de interne en externe wettigheid nagaan van elke administratieve 
akte waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond.

Dit wettigheidstoezicht is niet beperkt tot de klaarblijkelijke onregelmatighe-
den die deze akte zouden aantasten.

Het arrest, dat oordeelt "dat het [arbeids]hof te dezen niet over alle gegevens 
beschikt om klaarblijkelijke onregelmatigheden vast te stellen [en] dat die overi-
gens niet zo klaarblijkelijk zijn, zoniet had de Raad van State hierover reeds uit-
spraak gedaan", verantwoordt zijn beslissing om de ministeriële beslissing van 1 
april 2003 tot weigering van eisers verblijfsregularisatie niet te verwerpen, niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het eerste 

middel of van het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van de hogere beroepen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de tweede verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 621

2° KAMER - 5 december 2006
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1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL - 
AANSPRAKELIJKE DERDE - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - 
VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - AANSPRAKELIJKE DERDE - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER 
DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

3º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER 
DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

1º,  2º  3º  en  De  omstandigheid  dat  de  aansprakelijke  voor  de  schadepost  
"meerinspanningen"  het  slachtoffer  heeft  vergoed,  staat  niet  eraan in de weg dat  de  
arbeidsongevallenverzekeraar als indeplaatsgestelde in  de rechten van de getroffene, 
tegen die aansprakelijke een rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de  
vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, 
en  dit  tot  beloop  van  het  bedrag  dat  volgens  het  gemene  recht  aan  de  getroffene  
verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet is vergoed.  (Artt. 
1382  en  1383,  B.W.;  Artt.  46,  §2,  eerste  lid,  47,  51bis,  51ter,  en  59quinquies, 
Arbeidsongevallenwet)

(AXA BELGIUM n.v. T. B.)

ARREST

(A.R. P.06.1111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brussel van 19 mei 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 23 Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag van het rechter-

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

Een beslissing, al dan niet in kracht van gewijsde gegaan, heeft geen gezag van 
gewijsde ten aanzien van een partij die in het geschil dat aanleiding is geweest 
voor die beslissing, geen partij was.

2. Krachtens artikel 47 Arbeidsongevallenwet kan de arbeidsongevallenverze-
keraar, te dezen de eiseres, een rechtsvordering instellen tegen de voor het ar-
beidsongeval aansprakelijke, te dezen de verweerster, tot beloop van de krach-
tens artikel 46, §2, eerste lid, gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende 
kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld bij de artikelen 51bis, 51ter 
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en 59quinquies; hij kan die burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze als 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden en hij wordt gesubrogeerd in de rechten 
die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig ar-
tikel 46, §2, eerste lid, krachtens het gemene recht, hadden kunnen uitoefenen.

3. De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspan-
ningen" het slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeids-
ongevallenverzekeraar als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, te-
gen die aansprakelijke een rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van 
de vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft 
uitgekeerd, en dit tot beloop van het bedrag dat volgens het gemene recht aan de 
getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet 
is vergoed.

4. De appelrechters oordelen:
- het ongeval dat aanleiding is geweest tot die schade, is voor de getroffene te-

vens een arbeidsongeval.
- de verweerster is bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 

29 juni 2001 veroordeeld om aan de getroffene schadevergoeding te betalen we-
gens de meerinspanningen die deze moet doen.

- het vonnis van 29 juni 2001 heeft kracht van gewijsde, "zodat de rechtbank 
hierop thans niet meer kan terugkomen".

-  de vordering die de arbeidsongevallenverzekeraar  tegen de aansprakelijke 
kan instellen, berust op een indeplaatsstelling waardoor de schuldvordering zelf 
overgaat naar het vermogen van de verzekeraar.

- het slachtoffer zelf heeft van de aansprakelijke vergoeding gekregen, zodat 
de arbeidsongevallenverzekeraar de terugbetaling niet kan vorderen van de aan-
sprakelijke; zijn rechten zijn uitgeput.

Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht en schenden ze de in het 
middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over "meerin-

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, 

zitting houdende in hoger beroep.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.



Nr. 622 - 5.12.06 HOF VAN CASSATIE 2491 

Nr. 622

2° KAMER - 5 december 2006

1º MEINEED - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - MEINEED - BEGRIP

1º en2º Het misdrijf  van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist  
enkel  algemeen opzet,  wat inhoudt dat de dader het misdrijf  wetens en willens heeft  
gepleegd, dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed  
aflegt, verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder  
trouw gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven  
omdat  daarover  tussen  de  partijen  afspraken  bestonden,  brengt  geen  staffeloosheid 
mee1. (Art. 226, tweede lid, Sw.)

(B. T. S.)

ARREST

(A.R. P.06.1132.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 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het misdrijf bedoeld in artikel 226, tweede lid, Strafwetboek vereist enkel 

het algemeen opzet. Dit houdt in dat de dader het misdrijf wetens en willens 
heeft gepleegd, dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewel-
ke hij de eed aflegt, verkeerde of onvolledige gegevens bevat. Het feit dat de da-
der hierbij te goeder trouw gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden 
niet diende aan te geven omdat daarover tussen de partijen afspraken bestonden, 
brengt geen straffeloosheid mee.

2. Het arrest oordeelt dat slechts een algemeen opzet vereist is, erin bestaande 
bewust activa niet te hebben opgegeven bij de boedelbeschrijving, wat in deze 
zaak beide partijen ontegensprekelijk bewust hebben gedaan. Aldus beantwoordt 
het arrest eisers verweer dat hij het misdrijf niet wetens en willens heeft gepleegd 
en verantwoordt het de beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum

1 Zie Cass. 29 sept. 1992, A.R. 5733, nr. 634; Cass. okt. 2003, A.R. P.03.1030.F, nr. 519.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.

Nr. 623

2° KAMER - 5 december 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING - SCHORSING VAN DE VERJARING - BEGRIP

Wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslissing niet aan de persoon van  
de  beklaagde  gebeurde,  is  de  verjaring  van  de  strafvordering  geschorst  vanaf  het 
verstrijken  van  de  gewone  verzettermijn  tot  op  de  dag  waarop  het  verzet  wordt  
aangetekend,  op  voorwaarde  dat  het  verzet  ontvankelijk  wordt  verklaard12.  (Art.  24, 
eerste lid, V.T.Sv.; Artt. 151 en 187, Sv.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1143.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 30 juni 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest onterecht oordeelt dat tijdens 

de buitengewone verzettermijn de verjaring van de strafvordering is geschorst. 
2. In de buitengewone verzettermijn, totdat de beklaagde verzet aantekent, kan 

het openbaar ministerie niet optreden. Het vonnis is betekend en het is wachten 
op het ogenblik waarop de bij verstek veroordeelde kennis zal krijgen van die be-
tekening. Inmiddels heeft het verstekvonnis kracht van gewijsde verkregen. De 
strafvordering is ten einde. Zij zal slechts herleven als het verzet wordt aangete-

1 Cass. 22 feb. 1989, A.R. 7259, nr. 352; Cass. 31 mei 1989, A.R. 7513, nr. 562; Cass. 4 maart 1992, 
A.R. 9500, nr. 350; Cass. 24 mei 1995, A.R. P.94.0080.N, nr. 254.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 219.
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kend en ontvankelijk is. Gedurende deze wachttijd bestaat aldus een wettelijk be-
letsel dat de uitoefening van de strafvordering verhindert.

Daaruit volgt dat wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslis-
sing niet aan de persoon van de beklaagde gebeurde, de verjaring met toepassing 
van artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ge-
schorst is vanaf het verstrijken van de gewone verzettermijn tot op de dag waar-
op het verzet wordt aangetekend op voorwaarde dat het verzet ontvankelijk ver-
klaard wordt.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. 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 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout en J. Leus, Brussel.

Nr. 624

2° KAMER - 5 december 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - 
MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ 
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE 
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERJARING - OPDRACHT VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFVORDERING - VERJARING 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE - HOGER 
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BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - 
MIDDEL WAARBIJ DE ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - 
MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE - AARD VAN HET MIDDEL - GEVOLG

7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE ONREGELMATIGHEID VAN DE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE - 
AARD VAN HET MIDDEL - GEVOLG

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFVORDERING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ 
DE ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - 
MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE VAN HET GEBRUIK VAN DE FISCALE VALSHEID - AARD 
VAN HET MIDDEL - GEVOLG

1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling die met  toepassing van artikel  135,  §2,  
Wetboek  van  Strafvordering  uitspraak  doet  over  het  hoger  beroep  tegen  een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld  
heeft  dat  er  voldoende  bezwaren  bestaan,  onderzoeken  of  deze  feiten,  mocht  de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel  
geen onderzoek van de bezwaren betreffen1. (Artt. 129, 135, §2, en 235bis, Sv.)

3º,  4º  en  5º  Wanneer  het  onderzoeksgerecht  een  inverdenkinggestelde  naar  de 
correctionele rechtbank verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een  
bepaalde periode, dan oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid 
tot  de  door  de  raadkamer  aangenomen  datum  heeft  geduurd;  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling onderzoekt derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn2.  
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.; Artt. 129, 135, §2, en 235bis, Sv.)

6º,  7º  en  8º  Het  middel  van  de  inverdenkinggestelde  dat  aanvoert  dat  de  
verwijzingsbeschikking zelf onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar  
zij oordeelt dat er met betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale  
valsheid voldoende bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen  
geen ontvankelijk hoger beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling 
daarover geen uitspraak dient te doen. 

(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1218.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van 

1 Cass. 28 juni 2005, A.R. P.05.0658.N, nr. 380 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; zie Cass. 11 
mei 2004, A.R. P.04.0247.N, nr. 250; Cass. 20 okt. 2004, A.R. P.04.0742.N, nr. 492; Cass. 5 april 
2006, A.R. P.06.0098.F, nr. 203.
2 Cass. 14 okt. 2003, A.R. P.03.0848.N, onuitgegeven.
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Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2006.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseressen III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-

del aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres I
Eerste onderdeel
3. De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, 

§2, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer ge-
oordeeld heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, 
mocht de vonnisrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn. Dit onder-
zoek kan evenwel geen onderzoek van de bezwaren betreffen.

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctione-
le rechtbank verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een be-
paalde periode, dan oordeelt het dat er voldoende bezwaren bestaan dat de vals-
heid tot de door de raadkamer aangenomen datum heeft geduurd. De kamer van 
inbeschuldigingstelling onderzoekt derhalve of de feiten vanaf die datum ver-
jaard zijn.

4. De beroepen verwijzingsbeschikking verwijst de eiseres naar de correctio-
nele rechtbank voor, onder meer, gebruik van fiscale valsheid tot 23 juni 2003. 

5. Het arrest oordeelt, met overname van de redenen van de schriftelijke vor-
dering van het openbaar ministerie, dat de feiten gepleegd werden met de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet en dat de ver-
jaring van de strafvordering begint te lopen vanaf die datum zodat de feiten niet 
verjaard zijn. Aldus neemt het arrest aan dat het laatste feit zich situeert op 23 
juni 2003. Hierdoor beantwoordt het arrest het verweer van de eiseres dat het 
laatste feit van gebruik van de valsheden zich situeert in een verjaarde periode 
vóór die datum.

Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de verwijzingsbeschikking zelf onregelmatig is 

daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met betrekking 
tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voorwerp van de 
telastlegging A.VIII, voldoende bezwaren bestaan.

Het aangevoerde motiveringsgebrek betreft in werkelijkheid het debat over de 
bezwaren waarvoor geen ontvankelijk hoger beroep openstaat. De kamer van in-



2496 HOF VAN CASSATIE 5.12.06 - Nr. 624 

beschuldigingstelling diende bijgevolg daarover geen uitspraak te doen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Middel van de eiseressen III
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
9. In zoverre het arrest oordeelt over de regelmatigheid van de haar voorgeleg-

de procedure, over de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering en over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking, zijn de 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten nageleefd 
en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Ph. Traest, Brussel en J. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 625

2° KAMER - 5 december 2006

1º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOF VAN BEROEP - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VERWIJZING NA CASSATIE - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERWIJZING 
NAAR EEN HOF OF RECHTBANK VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED - DRAAGWIJDTE - GEVOLG - 
TOEPASSING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - STRAFVORDERING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZING - GRENZEN

1º en 2º De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het  
cassatieberoep van een partij,  verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een  
andere rechter1.

3º  Wanneer  het  Hof  overeenkomstig  artikel  427,  Wetboek  van  Strafvordering  de  zaak 
verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, onttrekt het de zaak  
aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslissing heeft uitgesproken om  
ze  toe  te  vertrouwen  aan  het  gerecht  van  het  rechtsgebied  naar  dewelke  de  zaak 

1 Zie Cass. 8 maart 1988, A.R. 2214, nr. 429. 
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verwezen  is;  dit  geldt  ook  wanneer  het  Hof  de  zaak  verwijst  naar  een 
onderzoeksgerecht2. (Art. 427, Sv.)

4º Uit  artikel  432,  Wetboek van Strafvordering,  dat  een algemene draagwijdte heeft  en  
eveneens  van  toepassing  is  in  correctionele  en  politiezaken,  volgt  dat  wanneer  het  
onderzoeksgerecht  de  rechtspleging  regelt,  het  de  inverdenkinggestelde  enkel  kan 
verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen rechtsgebied.  (Artt. 129, 130, 427 en 
432, Sv.)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1305.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij zijn arrest van 6 september 2005, vernietigt het Hof het arrest van 31 maart 

2005 van het Hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, alsmede het ar-
rest van hetzelfde hof van beroep van 27 november 2003, het beroepen vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 22 oktober 2002 en de verwij-
zingsbeschikking van de Raadkamer te Antwerpen van 29 oktober (lees: novem-
ber) 2001.

Het voormelde arrest verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, ka-
mer van inbeschuldigingstelling.

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op verwijzing gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 sep-
tember 2006.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.

De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat de telastlegging C dient 

te worden geherkwalificeerd en dat er ten laste van de eisers voldoende bezwaar 
bestaat. Dit zijn geen eindbeslissingen en het arrest doet aldus geen uitspraak in 
een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre het cassatieberoep tegen die beslissingen is gericht, is het niet ont-
vankelijk.

Eerste middel
2. In zoverre het middel gericht is tegen het arrest van het Hof van 6 september 

2005 en de conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof genomen naar aanlei-

2 Voor de historiek van de voorliggende zaak: zie de conclusie van het openbaar ministerie bij Cass. 
6 sept. 2005, A.R. P.05.0659.N, nr. 411.
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ding van dit arrest, is het niet gericht tegen het bestreden arrest en is het bijge-
volg niet ontvankelijk.

3. Het bestreden arrest oordeelt dat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling krachtens het arrest van het Hof van 6 september 2005 
bevoegd is. Aldus onderzoeken de appelrechters hun bevoegdheid en beantwoor-
den zij eisers desbetreffende verweer.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
4. De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen 

op het cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen 
van de zaak binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegd-
heid toe van een andere rechter.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Tweede middel 
5. Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 427 Wetboek van Strafvordering 

de zaak verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, ont-
trekt het de zaak aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslis-
sing heeft uitgesproken om ze toe te vertrouwen aan het rechtsgebied van het ge-
recht naar dewelke de zaak verwezen is. Dit geldt ook wanneer het Hof de zaak 
verwijst naar een onderzoeksgerecht. 

Artikel 432 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Het hof van beroep waar-
naar verwezen is, herstelt, wat hem betreft, de gebreken van het onderzoek en 
wijst binnen zijn rechtsgebied het hof van assisen aan dat over de zaak uitspraak 
doet". Deze bepaling heeft een algemene draagwijdte en is eveneens van toepas-
sing in correctionele en politiezaken.

Hieruit volgt dat wanneer dit onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, het de 
inverdenkinggestelde enkel kan verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen 
rechtsgebied. 

6. Het arrest oordeelt dat de bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, ingevolge de verwijzing door het arrest van 
het Hof van 6 september 2005, geen afbreuk doet aan de territoriale bevoegdheid 
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen als feitenrechter. Op die grond 
verwijst het, na te hebben geoordeeld dat er ten laste van de eisers voldoende be-
zwaar bestaat, de eiser naar die rechtbank. 

Aldus schendt het artikel 432 Wetboek van Strafvordering.
Het middel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve middel wat de eisers II en III betreft
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 432 Wetboek van Strafvordering
7. Op grond van de redenen vermeld in het antwoord op het tweede middel van 

de eiser I, is de beslissing van het arrest dat de eisers verwezen worden naar een 
andere correctionele rechtbank dan deze van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel, met name de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, niet naar 
recht verantwoord.
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Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, enkel in zoverre het verwijst naar de Correctio-

nele Rechtbank te Antwerpen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en laat 

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

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Van Leuven, Antwerpen.

Nr. 626

2° KAMER - 6 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING 
VAN NIETIGHEDEN - EXCEPTIES - DRAAGWIJDTE - BEWIJSWAARDERING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN - EXCEPTIES - 
DRAAGWIJDTE - BEWIJS - BEWIJSWAARDERING

1º  en  2º  Uit  artikel  235bis,  §5,  Sv.  volgt  dat  de  onregelmatigheden,  verzuimen  of 
nietigheden  als  bedoeld  in  artikel  131,  §1,  of  met  betrekking  tot  de  
verwijzingsbeschikking, die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht,  
opnieuw door de bodemrechter kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die  
worden aangevoerd betrekking hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de 
bewijsverkrijging betreffen1. (Art. 235bis, §5, Sv.)

(J. T. R. e.a. en  B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1300.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van E. J. is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2006 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser  voert  twee  middelen aan in  een  verzoekschrift  waarvan  een voor 

1 Zie Cass. 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17, met concl. van dhr.SPREUTELS, TOEN ADV.GEN.
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eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het cassatieberoep van V. B. is gericht tegen een arrest, op 25 juli 2006 gewe-

zen door hetzelfde rechtscollege.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. J. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel in zijn geheel :
Uit artikel 235bis, §5, van het Wetboek van Strafvordering, volgt dat de onre-

gelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, of met 
betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de kamer van inbeschuldi-
gingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de feitenrechter kunnen worden on-
derzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking hebben op de 
bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen.

Het bestreden arrest stelt vast dat, enerzijds, de eerste eiser "de wettigheid of 
op zijn minst de regelmatigheid betwist van de bijzondere opsporingsmethode 
van observatie waarmee de procureur des Konings op 20 juli 2005 heeft inge-
stemd voor de feiten van de telastlegging V A".

Het stelt anderzijds vast dat "de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof 
van [beroep], die krachtens artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering 
wettelijk met dit toezicht is belast, waaraan de argumenten van de [eerste eiser] , 
[die hij op bladzijde 10 preciseert], werden voorgelegd in een conclusie en aan-
vullende conclusie die hij voor dit rechtscollege heeft neergelegd, bij arrest van 7 
februari  2006  heeft  gezegd  dat  de  litigieuze  onderzoeks-observatie  methode 
overeenkomstig de wet werd aangewend".

Het arrest oordeelt vervolgens dat "aangezien de onregelmatigheden, verzui-
men of nietigheden waardoor de bewijsverkrijging van het door de voormelde 
bijzondere opsporingsmethode verkregen bewijs is aangetast, voor dit gerecht, 
overeenkomstig artikel 235bis, §5, [van het voormelde wetboek] waarnaar artikel 
235ter, §5, verwijst, werden onderzocht, dit niet meer voor het hof [van beroep] 
kan gebeuren".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze 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
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

6 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. C. Dascotte, Bergen.

Nr. 627

1° KAMER - 7 december 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - ALGEMEEN BEGINSEL VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN 
DEBAT OP TEGENSPRAAK

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BETEKENING VAN DE BESLISSING AAN 
EEN VAN DE PARTIJEN - GEVOLGEN

1º, 2º en 3º Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die  
weigert op de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet  
beroepen heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van 
de  partijen  te  onderwerpen12.  (Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

4º De appeltermijn loopt ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen  
enkel  wat betreft  het hoger beroep tegen de partij  aan wie zij  het vonnis heeft  doen  
betekenen3. (Art. 1051, Ger.W.)

(D. T. H. en L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0501.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass. 30 nov. 2000, A.R. C.00.0067.F, nr. 657, en Cass. 9 nov. 2001, A.R. C.00.0162.F, nr. 
609.
2 Het O.M. had geconcludeerd tot  gedeeltelijke vernietiging maar tot verwerping van het  eerste 
middel, dat volgens het O.M. feitelijke grondslag miste.
3 Zie Cass. 8 juni 1973 (AC., 1973, 981).



2502 HOF VAN CASSATIE 7.12.06 - Nr. 627 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 april 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel voor als na de inwerkingtre-

ding van de wet van 10 december 1990 en voor de wijziging ervan bij het koninklijk be-
sluit van 20 juli 2000, 1348, 1349, 1353 en 1993 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het burgerlijk proces, 

beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 28 april 2004 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het 

principaal beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond en vernietigt het hof het op 
10 oktober 1997 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen vonnis, behal-
ve in zoverre het de door de eiser tegen de verweerster ingestelde vordering ontvankelijk 
heeft verklaard.

Opnieuw uitspraak doende verklaart het Hof van Beroep te Brussel de oorspronkelijke 
vordering van de eiser die ertoe strekte de verweerster jegens hem te doen veroordelen tot 
betaling van de aan de hoogste wisselkoers op de dag van de betaling berekende tegen-
waarde in frank van de bedragen van 3.827.280 LUF, 10.863 LUF, 40.813 ZwF, 110.700 
FF, alsook de bedragen van 1.807.800 BEF en 228.940 BEF, niet gegrond en verwerpt de-
ze.

Na te hebben beslist dat wijlen mevrouw D. verschillende bijzondere lastgevingen aan 
de verweerster heeft verleend en dat zij de onrechtmatigheid van de oorzaak van die last-
gevingen niet bewijst, motiveert het hof van beroep zijn beslissing als volgt :

"Het bewijs dat de lastgeving met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek is uitgevoerd en de vrijstelling van de verplichting tot het geven van rekenschap:

- In beginsel is iedere lasthebber gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van 
zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels inzake bewijs en dus, in voorko-
mend geval, van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek;

In bepaalde omstandigheden evenwel vormen verwantschapsbanden of de niet-vrijwil-
lige zorgverstrekking aan een zieke een reden voor de morele onmogelijkheid om zich een 
schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek te doen opmaken 
(P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, deel V, ed. 2000-01, pp. 64 en 65);

Daar:
- op het ogenblik dat de volmachten werden opgemaakt [de verweerster] en M.-J. D. al 

lang (3 jaar) professionele betrekkingen met elkaar onderhielden ,
- die banden na het overlijden van de echtgenoot van M.-J. D. nog nauwer werden aan-

gehaald zodat zij een vertrouwelijk karakter kregen en niets met geneeskunde te maken 
hadden (de geldopnemingen houden immers geen enkel verband met de medische prak-
tijk),
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- [de verweerster] een vergoeding voor alle, door haar, voor rekening of ten voordele 
van M.-J. D. verrichte handelingen ontving (dat feit hetwelk in conclusie en op de terecht-
zitting van 31 maart 2004 is toegegeven, werd door [de eiser] niet betwist of opnieuw in 
vraag gesteld),

- M.-J. D. klaarblijkelijk verkeerde in een eerder kwetsbare gemoedstoestand (zonder 
daarom onbekwaam te zijn haar goederen te beheren); die omstandigheden doen zich te 
dezen tezamen voor;

is bijgevolg niet gegrond het door (de eiser) opgeworpen middel volgens hetwelk het 
bewijs dat [de verweerster] haar verbintenissen was nagekomen enkel mocht worden gele-
verd met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek;

- Het is mogelijk dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is, wanneer de lastge-
ving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid onmiddellijk toeziet op de uitvoering 
ervan;

In een dergelijk geval houdt de verplichting om rekenschap te geven niet op te bestaan, 
daar zij in werkelijkheid onmiddellijk wordt nagekomen;

Die toestand doet zich over het algemeen voor wanneer de lasthebber voortdurend in 
contact staat met de lastgever; in dit geval is het gebruikelijk dat hem de bedragen onmid-
dellijk ter hand gesteld worden;

Te dezen blijkt uit de volgende omstandigheden dat zulks wel degelijk het geval is :
- [de verweerster] en M.-J. D. kenden elkaar en staan, zoals reeds gezegd, al verschil-

lende jaren met elkaar in contact;
- na het overlijden van haar echtgenoot verkeerde M.-J. D. in een kwetsbare gemoeds-

toestand die [de verweerster] zo goed mogelijk poogde te verhelpen door aangepaste ver-
zorging en volgehouden morele steun;

- de betrekkingen tussen beide vrouwen werden steeds intiemer en gingen het strikt me-
dische en professionele kader te buiten;

- M.-J. D. vertrouwde af en toe bezoldigde opdrachten toe aan [de verweerster]; de der-
de, door haar met dat doel gegeven volmacht werd opgemaakt na de uitvoering van de 
eerste; dat feit doet het vermoeden ontstaan dat M.-J. D. werkelijk en onmiddellijk toezag 
op de goede uitvoering van de eerste lastgeving; 

- Dezelfde gevolgtrekking geldt voor de eerste drie lastgevingen; de vierde lastgeving 
die aan [de verweerster] werd verleend, dagtekende immers van november 1990, dus van 
na de uitvoering van de handelingen, die vermeld waren in de drie voorafgaande, door 
M.-J. D. in haar voordeel opgemaakte volmachten; het bestaan van laatstgenoemde vol-
macht betekent, in die chronologische context, dat M.-J. D. tevreden was over de wijze 
waarop [de verweerster] haar rekenschap gaf van haar beheer;

- Bovendien waren de soort handelingen die van [de verweerster] werden verlangd on-
middellijk controleerbaar (opneming van gelden en afhaling van goederen door de werke-
lijke overhandiging ervan aan M.-J. D., de ontbindingen van contracten door de afgifte 
van het attest waaruit de sluiting van rekeningen bij de betrokken bank bleek); bijgevolg 
zou een onvolledige of onbevredigende rekening en verantwoording logischerwijze een 
reactie vanwege M.-J. D. hebben uitgelokt (rappelbrief,  schriftelijke klacht of nog een 
ontgoocheling waaraan mondeling uiting zou zijn gegeven aan een goede kennis); daar-
voor had ze voldoende tijd, aangezien zij meer dan twee maanden na de volbrenging van 
de laatste aan [de verweerster] toevertrouwde opdracht overleden is aan een infarct (en 
niet aan een langdurige ziekte); [de eiser] blijft in gebreke het bestaan van een dergelijke 
reactie aan te tonen; hij stelt trouwens niet eens voor dat bewijs eventueel subsidiair te le-
veren via onderzoeksmaatregelen;
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- Ten slotte heeft M.-J. D. belangrijke geldbedragen in speciën betaald voor haar over-
lijden, ofschoon zij slechts een bescheiden maandelijks pensioen van 23.000 frank trok; 
zij heeft onder meer haar toekomstige begrafeniskosten vereffend (43.500 frank; zie stuk 
nr. 1 van het zittingsdossier van [de verweerster]); hieruit blijkt dat zij dus thuis wel dege-
lijk over financiële middelen bezat; dat gegeven versterkt het vermoeden dat het standpunt 
van [de verweerster] juist is, namelijk dat zij geregeld de in het buitenland opgenomen be-
dragen en afgehaalde goederen ter hand stelde van haar lastgeefster;

het hoger beroep van [de verweerster] is gegrond".
Aldus beslist het hof van beroep 
- dat mevrouw D. aan de verweerster verschillende bijzondere volmachten toevertrouw-

de, opdat zij verschillende diensten in haar naam en voor rekening zou verrichten,
- dat de verweerster niet aantoont dat die bijzondere volmachten een onrechtmatige oor-

zaak hebben,
- dat iedere lasthebber in beginsel gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering 

van zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels inzake bewijs en dus, in voor-
komend geval van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,

- dat te dezen het middel volgens hetwelk de nakoming van de verbintenissen van de 
verweerster enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek kon 
worden bewezen, niet gegrond is, aangezien de verweerster in de morele onmogelijkheid 
verkeerde zich een schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wet-
boek te doen opmaken,

- dat het mogelijk is dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is wanneer de last-
geving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid onmiddellijk toezicht houdt op de 
uitvoering ervan; dat de verplichting om rekenschap te geven in een dergelijk geval niet 
ophoudt te bestaan, daar zij in werkelijkheid onmiddellijk wordt nagekomen; dat die toe-
stand zich voordoet wanneer de lasthebber voortdurend in contact staat met de lastgever; 
dat het in dit geval gebruikelijk is hem de bedragen onmiddellijk ter hand te stellen; dit is 
te dezen het geval,

- dat er vermoedens bestaan die pleiten voor het standpunt van de verweerster volgens 
hetwelk zij de in het buitenland opgenomen geldsommen en afgehaalde goederen gere-
geld ter hand stelde van mevrouw D., en dat de eiser in gebreke blijft aan te tonen dat me-
vrouw D. zou hebben gereageerd tegen een onvolledige of onbevredigende rekening en 
verantwoording.

Grieven
1. Krachtens artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek is ieder lasthebber gehouden re-

kenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht en aan de lastgever verantwoor-
ding te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het 
door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.

De verplichting om rekenschap te geven dwingt de lasthebber ertoe om verantwoording 
af te leggen van de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, enerzijds, en om aan de 
lastgever rekening en verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht 
ontvangen heeft, anderzijds.

Aangenomen wordt dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is wanneer de last-
geving van die aard is dat de lastgever onmiddellijk toeziet op de uitvoering ervan. In een 
dergelijk geval houdt die verplichting niet op te bestaan, maar wordt zij onmiddellijk na-
gekomen. De lasthebber dient derhalve, zelfs als de rekenschap onmiddellijk wordt gege-
ven, te bewijzen dat hij de lastgeving heeft uitgevoerd en alles wat hij krachtens de lastge-
ving ontvangen heeft, terug te geven.
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2.1 Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van 
een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet le-
veren van de feiten die zij aanvoert.

Aldus staat het aan de lasthebber te bewijzen dat hij rekenschap heeft gegeven van zijn 
beheer en dat hij alle bedragen die hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, aan de 
lastgever heeft overgemaakt.

2.2 Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een notaris of 
een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde 
van 3.000 frank/15.000 frank (3.000 frank voor de rechtshandelingen van voor 1 januari 
1991; 15.000 frank voor de rechtshandelingen van na die datum) te boven gaan, zelfs be-
treffende vrijwillige bewaargevingen en dat het bewijs door getuigen niet wordt toegela-
ten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren 
voor, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waar-
de van minder dan 3.000 frank/15.000 frank.

2.3 De in artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek vervatte regel lijdt krachtens artikel 
1348 van dat wetboek uitzondering in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet moge-
lijk geweest is zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens 
hem is aangegaan.

Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn 
die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit. 
Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, worden krachtens artikel 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen an-
dere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aanne-
men, en zulks alleen in de gevallen waarin de wet het bewijs door getuigen toelaat, behal-
ve wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen.

2.4 Ofschoon de wet geen bijzondere vormen vereist voor de rekenschap die de lastheb-
ber aan zijn lastgever verschuldigd is en voor de kwijting door de lastgever, blijft het be-
wijs dat de lasthebber bevrijd is onderworpen aan de regels van gemeen recht inzake be-
wijs.

Het staat derhalve aan de lasthebber die ten gevolge van de uitvoering van de opdracht 
bedragen van meer dan 3.000 frank/15.000 frank heeft ontvangen, rekenschap te geven 
en, indien hij volhoudt die bedragen te hebben teruggegeven, het schriftelijk bewijs te le-
veren dat hij bevrijd is.

Overeenkomstig de hierboven vermelde beginselen voerde de eiser in zijn conclusie 
aan dat, aangezien het hier bedragen van meer dan 15.000 frank betrof, de verweerster 
door geschriften en niet door vermoedens diende te bewijzen dat zij de aanzienlijke geld-
sommen die zij krachtens haar volmachten ontvangen had, aan haar lastgeefster had terug-
gegeven en dat mevrouw D. haar daarvan kwijting had verleend.

Eerste onderdeel
3.1 Het hof [van beroep] zegt dat iedere lasthebber in beginsel gehouden is rekenschap 

te geven van de uitvoering van zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels in-
zake bewijs en dus van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, en het stelt vast dat de 
door de verweerster krachtens de volmachten ontvangen geldsommen meer bedragen dan 
15.000 frank, maar het beslist dat [de verweerster] te dezen in de morele onmogelijkheid 
verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het 
Burgerlijk Wetboek.
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3.2 Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het bur-
gerlijk proces (beschikkingsbeginsel), dat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek is vastgelegd, en krachtens het algemeen beginsel van het recht van verdediging, is 
het de rechter verboden ambtshalve een geschil op te werpen dat de openbare orde niet 
raakt en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten.

De rechter miskent die algemene rechtsbeginselen en schendt artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek door in verband met de contracten van lastgeving die betrekking 
hadden op een zaak van meer dan 3.000 frank/15.000 frank, te beslissen dat het door de 
eiser aangevoerde middel volgens hetwelk het bewijs dat de lasthebber zijn verbintenissen 
was nagekomen enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek kon 
worden geleverd, moest worden verworpen op grond dat de lasthebber in de morele on-
mogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 
1348 van het Burgerlijk Wetboek, ofschoon de partijen geenszins betwistten dat de last-
hebber helemaal niet in de onmogelijkheid verkeerde om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen en de verweerster zich trouwens niet op die onmogelijkheid beroepen had.

Een geschil over de onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te verschaffen in de 
zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, heeft betrekking op de regels inzake het 
bewijs in burgerlijke zaken en raakt de openbare orde niet.

3.3 Te dezen voerde de verweerster voor het hof van beroep aan dat mevrouw D. toe-
zag op de uitvoering van de verrichtingen en dat zij aldus onmiddellijk, zonder formalitei-
ten rekenschap heeft gegeven naarmate de lastgevingen werden uitgevoerd.

Zij heeft nooit betoogd dat zij in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schrifte-
lijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
dit trouwens blijkt uit de in het bestreden arrest opgenomen uiteenzetting betreffende de 
verweermiddelen van de verweerster.

Door het middel van de eiser volgens hetwelk het bewijs dat de verweerster haar ver-
bintenissen was nagekomen enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek kon worden geleverd niet gegrond te verklaren, op grond dat de verweerster in 
de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken, en 
door aldus te beslissen dat het bewijs van de nakoming van de verbintenis van de lastheb-
ber tot het geven van rekenschap, die de verbintenis inhoudt om aan de lastgever al het 
krachtens de volmachten ontvangene aan de lastgever terug te geven, door vermoedens 
kon worden geleverd, werpt het hof van beroep ambtshalve een geschil op dat de openba-
re orde niet raakt en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, en miskent het 
derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het burgerlijk 
proces, beschikkingsbeginsel genaamd, alsook artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek en, voor zoveel nodig, de artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na 
de inwerkingtreding van de wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 2000, 1348, 1349, 1353 en 1993 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Op zijn minst miskent het arrest het recht van verdediging van de eiser daar het hem 
niet de gelegenheid geeft daarover verweer te voeren (miskenning van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

Tweede onderdeel
4.1 Zoals hierboven sub nr. 2.2 werd gezegd is de lasthebber die dient te bewijzen dat 

hij rekenschap gegeven heeft van de uitvoering van zijn opdracht en dat hij aan de lastge-
ver alle sommen heeft overgemaakt die hij naar aanleiding van de uitvoering van die op-
dracht ontvangen heeft, krachtens artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek ontslagen van 
de verplichting het in artikel 1341 van dat wetboek bedoelde schriftelijk bewijs te leveren 
indien hij in de morele onmogelijkheid verkeert zich een dergelijk bewijs te verschaffen.
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De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite of een partij in de morele onmo-
gelijkheid verkeert zich een schriftelijk bewijs te verschaffen mits hij het begrip morele 
onmogelijkheid niet miskent, met name door dit af te leiden uit feiten waaruit geen onmo-
gelijkheid kan volgen.

4.2 Te dezen beslist het hof van beroep dat de morele onmogelijkheid om zich een 
schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek 
kan voortvloeien uit verwantschapsbanden of uit de niet-vrijwillige zorgverstrekking aan 
een zieke.

Ofschoon de morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken 
in bepaalde omstandigheden het gevolg kan zijn van de tussen de partijen bestaande ver-
wantschap, stelt het hof van beroep geenszins vast dat er te dezen een band van verwant-
schap bestaat tussen de verweerster en wijlen mevrouw D. Het Hof [van beroep] stelt en-
kel vast dat de verweerster de behandelend geneesheer was van mevrouw D.

Vrijwillige zorgverstrekking aan een zieke kan voor de partij die zulks doet niet worden 
beschouwd als een geval van morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen in het kader van een lastgeving tot het verrichten van geldopnemingen die, 
zoals het hof van beroep te dezen vaststelt, geen enkel verband houden met die verzor-
ging. 

Op grond van de vaststellingen dat
- de verweerster en wijlen mevrouw D. al drie jaar professionele betrekkingen met el-

kaar onderhielden op het ogenblik dat de volmachten werden opgemaakt,
- die banden na het overlijden van de echtgenoot van mevrouw D. nog nauwer aange-

haald werden zodat zij een vertrouwelijk karakter kregen en niets met geneeskunde te ma-
ken hadden, aangezien de geldopnemingen geen enkel verband hielden met de medische 
praktijk,

- de verweerster een vergoeding ontving voor alle, voor rekening of ten voordele van 
mevrouw D. verrichte handelingen,

- mevrouw D. in een eerder kwetsbare gemoedstoestand verkeerde, zonder daarom on-
bekwaam te zijn haar goederen te beheren,

kon het hof van beroep dus niet zonder het begrip morele onmogelijkheid te miskennen, 
beslissen dat de verweerster in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk 
bewijs te verschaffen van de aan mevrouw D. gegeven rekenschap betreffende de uitvoe-
ring van de volmachten, de overhandiging van de krachtens de volmachten ontvangen be-
dragen en de door mevrouw D. gegeven kwijting.

Aangezien het beslist dat de verweerster het bewijs dat zij haar verbintenissen is nage-
komen levert op grond van vermoedens, zonder dat zij gehouden is tot een schriftelijk be-
wijs,  daar zij in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een dergelijk bewijs te ver-
schaffen, schendt het hof van beroep artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de 
artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na de inwerkingtreding van de 
wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 
juli 2000, 1349, 1353 en 1993 van dat wetboek.

Derde onderdeel
5.1 Het hof van beroep beslist dat "het mogelijk is dat de lasthebber geen rekenschap 

verschuldigd is wanneer de lastgeving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid on-
middellijk toeziet op de uitvoering ervan (en dat) in een dergelijk geval de verplichting 
om rekenschap te geven niet ophoudt te bestaan, daar zij in werkelijkheid onmiddellijk 
wordt nagekomen".

5.2 De omstandigheid dat rekenschap wegens de aard van de lastgeving onmiddellijk 
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wordt gegeven doet geen afbreuk aan het feit dat, in geval van betwisting, de lasthebber 
krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek dient te bewijzen dat hij verantwoording heeft afgelegd over de wijze waarop hij zijn 
opdracht heeft volbracht en dat hij alle krachtens zijn volmacht ontvangen bedragen aan 
de  lastgever  heeft  overgemaakt.  Indien  die  geldsommen  het  bedrag  van  3.000 
frank/15.000 frank te boven gaan, is hij krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wet-
boek verplicht dat door geschriften te bewijzen.

5.3 Te dezen beslist het hof van beroep dat moet worden aangenomen dat de verweer-
ster de krachtens haar lastgevingen in het buitenland afgehaalde geldsommen en goederen 
geregeld aan mevrouw H. [lees: D.] ter hand heeft gesteld en het beslist aldus op de vol-
gende gronden :

- de verweerster en mevrouw D. kenden elkaar al jarenlang; na het overlijden van haar 
echtgenoot verkeerde mevrouw D. in een kwetsbare gemoedstoestand die de verweerster 
poogde te verhelpen en hun onderlinge betrekkingen werden steeds intiemer en gingen het 
strikt medische en professionele kader te buiten; 

- de derde volmacht werd gegeven na de uitvoering van de eerste; dat feit doet het ver-
moeden ontstaan dat mevrouw D. werkelijk en onmiddellijk toezag op de goede uitvoe-
ring van de eerste lastgeving, 

- dezelfde gevolgtrekking geldt voor de eerste drie lastgevingen, aangezien de vierde 
aan de verweerster werd verleend nadat de in de eerste drie volmachten vermelde hande-
lingen waren verricht,

- er kon onmiddellijk worden nagegaan welk soort handelingen van de verweerster wer-
den verlangd, zodat een onvolledige of onbevredigende rekening en verantwoording een 
reactie vanwege mevrouw D. zou hebben uitgelokt, terwijl de eiser in gebreke blijft het 
bestaan van een dergelijke reactie aan te tonen,

- mevrouw D., die slechts een bescheiden maandelijks pensioen trok, heeft belangrijke 
geldsommen in speciën betaald voor haar overlijden; hieruit blijkt dat zij thuis financiële 
middelen bezat; dat gegeven schept een vermoeden ten gunste van het standpunt van de 
verweerster, namelijk dat zij geregeld de in het buitenland afgehaalde sommen en goede-
ren ter hand stelde van haar lastgeefster.

Door het hoger beroep van de verweerster gegrond te verklaren en door derhalve de 
vordering van de eiser te verwerpen op grond, enerzijds, dat er vermoedens bestaan die 
pleiten voor het standpunt dat mevrouw D. onmiddellijk toezag op de goede uitvoering 
van de lastgevingen en dat de in het buitenland afgehaalde geldsommen en goederen haar 
regeld ter hand werden gesteld door de verweerster en, anderzijds, dat de eiser in gebreke 
blijft te bewijzen dat wijlen mevrouw D. heeft gereageerd op een onvolledige of onbevre-
digende rekening en verantwoording, schendt het hof van beroep,

- enerzijds, de artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na de inwer-
kingtreding van de wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het konink-
lijk besluit van 20 juli 2000, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, daar voor lastge-
vingen die betrekking hebben op handelingen waarvan de waarde 3.000 frank te boven 
gaan, het bewijs dat de lasthebber bevrijd is niet door vermoedens maar enkel door ge-
schriften mag worden geleverd,

- anderzijds, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, aangezien het verweerster was die diende te bewijzen dat zij alle geldsommen 
die zij krachtens de volmachten had ontvangen aan mevrouw D. had overgemaakt en het 
niet aan de eiser stond te bewijzen dat mevrouw D. gereageerd heeft op een onvolledige 
of onbevredigende rekening en verantwoording.

2. Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoofdberoep van de eiser niet-ontvankelijk en ver-

werpt het.
Het hof van beroep grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Ontvankelijkheid van het tegen [de verweerder] ingestelde hoger beroep :
Artikel 1051, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger 

beroep aan te tekenen eveneens loopt vanaf de dag van de betekening van de bestreden 
beslissing ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen;

[De eiser] heeft het beroepen vonnis doen betekenen op 19 januari 1998;
De termijn van één maand waarover hij beschikte om tegen die beslissing hoger beroep 

aan te tekenen is dus op dezelfde dag ingegaan en verstreken op 19 februari 1998;
De omstandigheid dat hij het vonnis alleen aan [de verweerster] heeft doen betekenen is 

voor hem immers niet relevant; dat gaf immers alleen aan de [verweerder] het recht om na 
18 februari 1998 eventueel hoger beroep in te stellen tegen de bestreden beslissing, iets 
wat laatstgenoemde trouwens niet gedaan heeft .

Daar [de eiser] zijn appelverzoekschrift pas op 16 maart 1999 ter griffie van het hof 
heeft neergelegd, is het dus laattijdig en is zijn hoger beroep bijgevolg niet-ontvankelijk".

Grieven
1. Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep 

aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis. Deze termijn 
loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis 
heeft doen betekenen. 

2. Indien er meer partijen zijn, loopt de appeltermijn ten aanzien van ieder van hen pas 
vanaf de betekening die aan ieder van hen persoonlijk is gedaan.

3. Indien een partij tegen twee partijen vorderingen heeft ingesteld en het op die vorde-
ringen gewezen vonnis aan één van beide partijen doet betekenen, doet die betekening de 
appeltermijn ingaan voor de partij aan wie het vonnis is betekend, maar niet voor de ande-
re partij.

Die betekening doet eveneens de appeltermijn ingaan voor de partij die tot betekening 
is overgegaan, doch enkel wat betreft de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over 
de vordering, die is ingesteld tegen de partij aan wie het vonnis is betekend. De appelter-
mijn loopt derhalve niet voor de partij die het vonnis heeft doen betekenen wat betreft het 
hoger beroep tegen de beslissing op de vordering die is ingesteld tegen de partij aan wie 
het vonnis niet is betekend. 

4. Het hof van beroep stelt te dezen vast dat de eiser het beroepen vonnis op 19 januari 
1998 heeft doen betekenen, doch uitsluitend aan de verweerster.

Door te beslissen dat het hoger beroep dat de eiser bij een op 16 mei 1999 ter griffie 
van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift  tegen de verweerder heeft  ingesteld 
laattijdig en dus niet-ontvankelijk is, terwijl het bestreden vonnis niet aan de verweerder is 
betekend, schendt het arrest artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
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Het arrest stelt vast dat de verweerster van mevrouw D. opdrachten had gekre-
gen om geldsommen op te nemen en dat de eiser, die handelde in naam van haar 
erfgenamen, rekenschap aan de verweerster heeft gevraagd van die verrichtingen 
en haar veroordeling heeft gevorderd tot betaling van verschillende geldbedra-
gen.

Teneinde die vordering te verwerpen beslist het hof van beroep dat de ver-
weerster "in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, enerzijds, de 
verweerster  zich  niet  beroepen  heeft  op  de  morele  onmogelijkheid  zich  een 
schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat, anderzijds, het hof van beroep het door dat hof ambtshalve op-
geworpen middel niet aan de tegenspraak der partijen heeft onderworpen.

Derhalve schendt het hof van beroep het recht van de verdediging van de eiser.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel:
Artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt met name dat de termijn 

om hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis en dat deze termijn eveneens loopt vanaf de dag van die beteke-
ning ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.

Krachtens die bepaling loopt de appeltermijn ten aanzien van de partij die het 
vonnis heeft doen betekenen enkel wat betreft het hoger beroep tegen de partij 
aan wie zij het vonnis heeft doen betekenen.

Het arrest stelt vast dat de eiser het bestreden vonnis alleen aan de verweerster 
en niet aan de verweerder heeft doen betekenen.

Door te beslissen dat het tegen de verweerder ingestelde hoger beroep laattij-
dig is, op grond dat het meer dan één maand na de betekening van het vonnis aan 
de verweerster is ingesteld, schendt het arrest artikel 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 628

1° KAMER - 7 december 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN ZIJN VOORNEMEN - VERZEKERINGNEMER - BESTEMMELING

De kennisgeving, door de verzekeraar, van zijn voornemen om een regresvordering in te 
stellen dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie hij die vordering wil instellen of 
tegen  de  lasthebber  die  genoemde  persoon  met  de  inontvangstneming  van  die 
kennisgeving heeft belast. (Art. 88, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(D. T. ZELIA n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0277.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 januari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerster een vordering heeft ingesteld die "er-

toe strekte (de eiser) te doen veroordelen om (haar) het bedrag te betalen van de kosten 
die ze gemaakt had naar aanleiding van een verkeersongeval van 14 augustus 1999 waar-
voor (de eiser) aansprakelijk was; dat (de verweerster) haar vordering baseerde op artikel 
25 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis op grond waarvan zij het recht 
had een regresvordering in te stellen wegens de staat van dronkenschap waarin haar ver-
zekerde verkeerde op het ogenblik van de feiten",

Het stelt vast dat de eerste rechter beslist heeft dat het recht van verhaal van de ver-
weerster niet vervallen was op de volgende gronde: "te dezen was de kennisgeving ge-
schied aan de verzekeringnemer (de landbouwvennootschap Dedecker-Sparjo) en niet aan 
de voor de ongeval aansprakelijke persoon; de termijn is inachtgenomen; nochtans - de 
(eiser) is de enige zaakvoerder van de landbouwvennootschap Dedecker-Sparjo, - bevindt 
de zetel van die vennootschap zich op de woonplaats van de (eiser), - verklaarde (de eiser) 
tijdens zijn ondervraging door de verbalisanten dat hij voor zijn eigen rekening reed, daar 
hij een voertuig van de landbouwvennootschap bestuurde, - op 19 januari, dus zes dagen 
na de verzending van de aangetekende brief richtte de verzekeringsmakelaar van de (ei-
ser) een fax aan de (verweerster) met de mededeling dat zijn 'cliënt' hem de ingebrekestel-
ling had overhandigd en om het afschrift van het strafdossier verzocht; het kan daarom 
niet worden ontkend dat de aan de verkeerde persoon geadresseerde kennisgeving van de 
(verweerster) ter kennis is gekomen van de (eiser) die al het nodige heeft kunnen doen om 
zijn verdediging voor te bereiden, en dit alles binnen de gestelde termijn".

Vervolgens verklaart het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, de 
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vordering van de verweerster ontvankelijk en gegrond en veroordeelt het de eiser om haar 
het bedrag van 9.890,35 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest, de ge-
rechtelijke interest en de kosten, en veroordeelt het de eiser bovendien in de kosten van 
het hoger beroep.

Het bestreden vonnis motiveert die beslissing als volgt:
"(...) de (verweerster) heeft de brief van 13 januari 2000 waarin zij de verzekeringne-

mer op de hoogte bracht van haar voornemen om verhaal in te stellen, gericht aan de land-
bouwvennootschap Dedecker-Sparjo (die zij 'haar verzekerde' noemt). (...) die brief is bin-
nen de wettelijke termijn verzonden. De (eiser) is van mening dat de brief van 13 januari 
2000 niet beantwoordt aan de vereisten van de wet, daar hij geadresseerd is aan een ande-
re rechtspersoon dan de zijne en dat derhalve de verzekeringsmaatschappij geen recht van 
verhaal meer heeft. Overduidelijk blijkt dat (de eiser) die op het adres van zijn vennoot-
schap woont, namelijk op het adres waarop de kennisgeving is gebeurd, op de hoogte is 
gebracht van het voornemen van de (verweerster) om verhaal in te stellen. Het bewijs 
hiervan vormt de fax van zijn makelaar P. Wéry, die op 19 januari 2000 aan de verzeke-
ringsmaatschappij is gezonden en in de volgende bewoordingen is gesteld: 'Mijn cliënt 
overhandigt mij vandaag uw ingebrekestelling van 13 januari 2000. Zou u mij de kopie 
van het strafdossier willen bezorgen ...' . De 'cliënt' van de makelaar P. Wéry die hem de 
ingebrekestelling had overhandigd, kan alleen maar een natuurlijk persoon zijn, ook al 
wordt als verzekerde de naam 'Dedecker-Sparjo' opgegeven. De door (de eiser) aange-
voerde rechtspraak doet niet terzake, daar zij betrekking heeft op kennisgevingen aan der-
den, wat niet het geval is met de kennisgeving aan de verzekeringnemer, die is toegeko-
men bij (de eiser) die zijn vennootschap bestuurt en beheert (wat hij niet betwist). Zoals 
de politierechter op passende wijze heeft beslist, is de kennisgeving perfect rechtsgeldig".

Grieven
Artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt dat de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekerings-over-
eenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal kan 
voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de ver-
zekerde die niet de verzekeringnemer is.

Artikel 88, tweede lid, bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht 
van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die 
niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen 
zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

De bovenaangehaalde bepaling impliceert dat de verzekeraar, om zijn recht van verhaal 
niet te verliezen, van zijn voornemen om verhaal in te stellen kennis moet hebben gege-
ven aan de betrokken persoon. De kennisgeving moet dus geschieden aan de persoon te-
gen wie de verzekeraar zinnens is zijn verhaal in te stellen of, op zijn minst, aan de last-
hebber die door genoemde persoon is belast met de inontvangstneming van die kennisge-
ving.

Om te weten of de verzekeraar verplicht is zijn voornemen om verhaal in te stellen ter 
kennis te brengen van de verzekeringnemer dan wel, indien daartoe grond bestaat, aan de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, dient te worden uitgemaakt of een tekortko-
ming van de verzekeringnemer dan wel van de verzekerde - in het geval dat laatstgenoem-
de niet de verzekeringnemer is - de reden is waarom de verzekeraar gehouden is tot scha-
deloosstelling van de benadeelde, ofschoon volgens de voorwaarden van de overeenkomst 
de dekking niet verschuldigd was. Wanneer de niet nagekomen verplichting een verplich-
ting is van de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, dient de kennisgeving te ge-
schieden aan de verzekerde en niet aan de verzekeringnemer. De verplichting om de door 
de verzekeraar aan de benadeelde derde betaalde bedragen aan de verzekeraar terug te be-
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talen rust immers op de verzekerde. Wanneer de verzekerde de fout heeft begaan in staat 
van dronkenschap te hebben gereden en hij wegens die fout niet in aanmerking kan ko-
men voor de dekking van de verzekering, kan de verzekeraar zijn verhaal tegen de verze-
kerde enkel instellen indien de kennisgeving is geschied aan de verzekerde zelf (of aan 
diens bijzondere lasthebber die is belast met de inontvangstneming van de kennisgeving). 
Daar het hier een vereiste betreft voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de 
verzekeraar hangt de sanctie, bestaande in het verlies van het recht om in rechte op te tre-
den, niet af van het bestaan van een nadeel voor de verzekerde aan wie de kennisgeving 
niet in persoon is geschied.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de verweerster haar voornemen om haar 
verhaal in te stellen niet ter kennis heeft gebracht van de eiser, haar verzekerde die voor 
het ongeval aansprakelijk is omdat hij in staat van dronkenschap gereden heeft, maar dat 
zij van dat voornemen kennis gegeven heeft aan de verzekeringnemer, de landbouwven-
nootschap Dedecker-Sparjo waarvan de eiser de zaakvoerder was.

Het bestreden vonnis beslist evenwel dat de rechtsvordering van de verweerster ontvan-
kelijk is, aangezien de eiser "overduidelijk" op de hoogte gebracht was van de rechtsvor-
dering van de verweerster, aangezien hij woont op het adres van die vennootschap die hij 
bestuurt en beheert en hij de ingebrekestelling aan zijn makelaar heeft overhandigd en 
aangezien de eiser al het nodige heeft kunnen doen om zijn verdediging voor te bereiden 
(motief van de eerste rechter).

Daar de kennisgeving niet gedaan is aan de persoon tegen wie de verweerster zinnens 
was haar verhaal in te stellen, was het recht van verhaal van de verweerster nochtans ver-
vallen.

Door het tegendeel te beslissen verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet 
naar recht. Het schendt artikel 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht van 
verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzeker-
de die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om ver-
haal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit ge-
grond is.

Die kennisgeving dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie de verze-
keraar een regresvordering wil instellen of aan diens lasthebber die met de inont-
vangstneming van die kennisgeving werd belast.

Na te hebben vastgesteld dat de verweerster van haar voornemen om verhaal 
in te stellen kennis gegeven had aan de verzekeringnemer, de landbouwvennoot-
schap Dedecker-Sparjo, beslist het bestreden vonnis dat die kennisgeving rechts-
geldig was ten aanzien van de eiser, verzekerde, aangezien hij van dat voorne-
men van de verweerster op de hoogte is gebracht, daar hij woont op het adres 
van de vennootschap en deze bestuurt en beheert.

Door de door de verweerster tegen de eiser ingestelde regresvordering ontvan-
kelijk te verklaren, ofschoon de kennisgeving van het voornemen om verhaal in 
te stellen niet aan hem gedaan is, schendt het bestreden vonnis het bovenaange-
haalde artikel 88, tweede lid.

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting hou-

dende in hoger beroep.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 629

1° KAMER - 7 december 2006

CONSUMENTENKREDIET - KREDIETAANBOD - VERMELDING - VORMEN - NIET-NALEVING - 
SANCTIE - PLICHT VAN DE RECHTER

De rechter die vaststelt dat de vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" in het 
kredietaanbod niet aan de wettelijke vormvereisten voldoet, kan niet weigeren een van 
de bij die wet bepaalde sancties op te leggen op grond dat het aanbod, ook al is het  
onregelmatig, aan het doel van de wet beantwoordt. (Artt. 14 en 86, Wet 12 juni 1991 op 
het Consumentenkrediet)

(V. T. CITY BANK BELGIUM n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0428.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, §4, 2°, en 86 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, 

zoals zij van kracht waren voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en wijst de vordering van de eiser 

af op grond van de volgende overwegingen:
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"Aus dem hinterlegten Kreditvertrag ist tatsächlich ersichtlich, dass der in französischer 
Sprache abgefasste Hinweis "Ne signez jamais un contrat non rempli" (auf Deutsch: "'unt-
gerschreiben Sie nie einen nicht ausgefüllten Vertrag'") weder fett gedruckt wurde noch in 
einem anderen Schrifttyp erscheint, sondern in Grossbuchstaben; Der Satz wurde nicht in 
einem getrennten Absatz verfasst.

Auch wenn das Kreditangebot nicht den gesetzlichen Bedingungen des Artikels 14 §4, 
2°, des Verbraucherkreditgesetzes erfüllt, entspricht es sehr wohl der Zweckbestimmung 
des Gesetzes vom 12 juni 1986 [lees: 1991] über den Konsumentenkredit, da der Schuld-
ner mittels sich vom Rest des Textes abhebenden Grossbuchstaben durchaus effizient auf 
den vorhandenen strittigen Hinweis aufmerksam gemacht wird. Der Artikel 86 des Ver-
braucherkreditgesetzes kan somit hier keine Anwendung finden".

(Vrije vertaling: "uit de toegezonden kredietovereenkomst blijkt immers dat de in het 
Frans gestelde verwijzing 'Ne signez jamais un contrat non rempli' (in het Duits: 'unter-
schreiben Sie nie einen nicht ausgefüllten Vertrag') noch in dikke lettertekens noch in een 
ander lettertype maar in hoofdletters is vermeld. De zin is niet opgenomen in een afzon-
derlijk lid.

Zelfs als het kredietaanbod niet aan alle wettelijke vereisten van artikel 14, §4, 2°, van 
de wet op het consumentenkrediet voldoet, beantwoordt het toch aan het doel van de wet 
van 12 juni 1986 [lees: 1991] op het consumentenkrediet, aangezien door het gebruik van 
de hoofdletters die zich onderscheiden van de rest van de tekst de aandacht van de schul-
denaar op een heel doeltreffende wijze getrokken werd op de litigieuze verwijzing. Arti-
kel 86 van de wet op het consumentenkrediet kan derhalve niet worden toegepast").

Grieven
Krachtens artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, 

zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003, "het kre-
dietaanbod (bovendien) in de vorm van afzonderlijke leden in dikke lettertekens en in een 
ander lettertype :

(...)
2° ter hoogte van de plaats waar de consument zijn handtekening plaatst, de vermelding 

bevat: 'Onderteken nooit een blanco contract'".
Artikel 86 van dezelfde wet bepaalt dat, "onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, 

de rechter de overeenkomst nietig verklaart of de verplichtingen van de consument ver-
mindert en dit hoogstens tot de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag, 
wanneer de kredietgever de in de artikelen 14, 41, 56 en 58 bedoelde bepalingen over de 
afgifte en de vermeldingen van het aanbod niet naleeft. In geval van vermindering van de 
verplichtingen van de consument behoudt deze het voordeel van de betaling in termijnen".

Te dezen geeft het bestreden vonnis uitdrukkelijk het feit toe dat het kredietaanbod de 
vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" niet bevat (1) in de vorm van een af-
zonderlijk lid en (2) in dikke lettertekens en in een ander lettertype.

Het beslist niettemin dat, aangezien die vermelding in hoofdletters is gesteld, zij toch 
beantwoordt aan het vereiste van artikel 14, §4, 2°, van bovengenoemde wet zodat het 
doel van die bepaling bereikt is.

De klare en duidelijke bepaling van artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 
dient evenwel op een beperkende wijze te worden toegepast en is niet vatbaar voor inter-
pretatie.

Nadat de rechtbank had vastgesteld dat de vormvereisten van artikel 14, §4, 2°, van de 
wet van 12 juni 1991 niet in acht genomen waren, was zij overeenkomstig artikel 86 van 
bovengenoemde wet verplicht om ofwel het contract nietig te verklaren ofwel de verplich-
tingen van de eiser te verminderen.
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Door het beroepen vonnis te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vormvereisten 
van artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 niet in acht genomen waren, schendt 
het bestreden vonnis de artikelen 14, §4, 2°, en 86 van de wet van 12 juni 1991, zoals zij 
van kracht waren voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zo-

als het te dezen van toepassing is, bepaalt dat het kredietaanbod in de vorm van 
afzonderlijke leden in dikke lettertekens en in een ander lettertype, ter hoogte 
van de plaats waar de consument zijn handtekening plaatst, de vermelding bevat: 
'Onderteken nooit een blanco contract".

Artikel 86 van dezelfde wet bepaalt dat, onverminderd de gemeenrechtelijke 
sancties, de rechter de overeenkomst nietig verklaart of de verplichtingen van de 
consument vermindert en dit hoogstens tot de prijs bij contante betaling of tot het 
ontleende bedrag, wanneer de kredietgever de in de artikelen 14, 41, 56 en 58 be-
doelde bepalingen over de afgifte en de vermeldingen van het aanbod niet na-
leeft. In geval van vermindering van de verplichtingen van de consument be-
houdt deze het voordeel van de betaling in termijnen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de vermelding "Onderteken nooit een blan-
co contract" in het kredietaanbod niet voldoet aan de bij voormeld artikel 14 
voorgeschreven vormen.

Door te weigeren een van de in artikel 86 van de wet bepaalde sancties op te 
leggen op grond dat het kredietaanbod, ook al is het onregelmatig, voldoet aan 
het doel van de wet van 12 juni 1991, schendt het bestreden vonnis de in het 
middel vermelde wetsbepalingen.

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

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Eupen.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Heenen.

Nr. 630

1° KAMER - 7 december 2006

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - 
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VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE 
KINDEREN - HERZIENINGSCLAUSULE - VERBINDENDE KRACHT - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE 
RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - VERVANGING - WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE KINDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN 
DE KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENINGSCLAUSULE - VERBINDENDE KRACHT 
- WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - VERVANGING - 
WETTIGHEID

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE 
OPVOEDING VAN DE KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENINGSCLAUSULE - 
VERBINDENDE KRACHT - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - 
VERVANGING - WETTIGHEID

1º,  2º  en  3º  Indien  voor  de  echtscheiding  door  onderlinge  toestemming  de  
onderhoudsbijdrage  van  de  echtgenoten  voor  de  kinderen  bij  overeenkomst  is  
vastgesteld en deze gegrond is op de evolutie  van de feitelijke toestand en er  geen  
stukken zijn waaruit de verhoging van de kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter  
die wijze van vaststelling niet door een andere wijze van berekening - de zogenaamde 
"methode-Renard" - waarvan hij vaststelt dat het resultaat ervan in casu de werkelijke  
behoeften van de kinderen overtreft, vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging 
toe te staan. (Art. 1134, B.W.; Art. 1288, eerste lid, 3°, Ger.W.)

(S. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 februari 2005 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting houdend in hoger be-
roep.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203bis, 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 1138, 2°, en 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een geschil op te werpen waarvan 

de partijen het bestaan in hun conclusie hebben uitgesloten;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de partijen door onderlinge toestemming uit de echt ge-

scheiden zijn, dat zij in hun voorafgaande overeenkomsten de bijdrage van de eiser in de 
kosten voor levensonderhoud en opvoeding van de kinderen hebben vastgesteld op 8.000 
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frank per maand voor S. en op 7.000 BEF per maand voor J., benevens de kinderbijslagen 
en andere sociale voordelen alsook de niet  ten laste genomen buitengewone medische 
kosten en dat zij in hun overeenkomsten een herzieningsclausule hebben opgenomen vol-
gens welke de door hen met betrekking tot hun kinderen gesloten akkoorden uitgingen 
van de feitelijke toestand waarin zij thans leefden en dat elke, zelfs te voorziene wijziging 
of evolutie van die toestand tot herziening aanleiding kon geven - brengt het bestreden 
vonnis de bijdrage van de eiser in het levensonderhoud en de opvoeding van het kind S. 
op 350 euro en die voor het kind J. op 300 euro. Het beslist aldus op alle gronden die hier 
geacht worden volledig weergegeven te zijn en meer bepaald onder het opschrift: "Be-
spreking" op de volgende gronden :

"(De verweerster) is van mening dat de bijdrage van 8.000 BEF die in onderling ak-
koord per maand en per kind was vastgesteld, op dat tijdstip overeenkwam met het aan-
deel waarin de vader moest bijdragen in de behoeften van de kinderen, gelet op hun be-
hoeften op dat ogenblik, zoals ze in onderling akkoord waren geraamd. Zij is derhalve van 
oordeel dat de bijdrage evenredig met de nieuwe kosten voor de kinderen moet worden 
verhoogd uitgaande van hun behoeften van dat moment.

Die gedachtegang kan evenwel niet worden gevolgd, daar bij de vaststelling van het be-
drag van de bijdrage andere factoren dan de verantwoorde kosten van het kind (de kinde-
ren) een rol kunnen hebben gespeeld, zoals bijvoorbeeld de wil om die bijdrage toe te 
kennen voor een bepaalde duur, een schuldgevoel bij de vader, de compensatie met ande-
re discussiepunten bij de onderhandelingen ...

(De eiser) vindt dat de huidige situatie van de kinderen en van hun ouders geen enkele 
verhoging van zijn bijdrage rechtvaardigt, daar de behoeften van de kinderen volledig ge-
dekt blijven door de onderscheiden bijdragen van de ouders en de kinderbijslagen.

De vrederechter heeft de behoeften van de kinderen op een forfaitaire wijze geraamd.
(De verweerster) heeft een geheel van stukken neergelegd waaruit volgens haar de wer-

kelijke kosten voor de kinderen blijken, en zij verzet zich derhalve tegen een forfaitaire 
raming.

Derhalve dient de toestand van de kinderen te worden onderzocht aan de hand van de 
overgelegde stukken.

S. :
(De verweerster) legt stukken over waaruit blijkt dat zij in 2003 voor S. een bedrag van 

ongeveer 937 euro aan specifieke kosten heeft uitgegeven. Het betreft hier hoofdzakelijk 
kosten voor school, met inbegrip van de internaatskosten. Voor 2004 bewijst zij een stage 
van 95 euro te hebben betaald.

Hoewel die getallen een idee geven van de huidige schoolkosten van S. , bewijzen zij 
niet dat de kosten voor het kind zijn gestegen sedert hij de middelbare school heeft verla-
ten, daar bepaalde kosten reeds bestonden in het middelbaar (reprografie, boeken) en an-
dere kosten niet meer bestaan (maaltijden in het internaat tijdens de week). Terecht heeft 
de vrederechter dus zijn beslissing gegrond op een raming van de behoeften van het kind.

J. :
(De verweerster) legt stukken over waaruit blijkt dat zij in 2004 voor J. specifieke uit-

gaven heeft gehad ten bedrage van 1.312,13 euro en 881,13 euro waarvan respectievelijk 
907,13 euro en 339,13 euro voor zijn muzikale activiteiten.

Hoewel die getallen een idee geven van wat de muzikale activiteiten van J. thans kos-
ten, toch blijkt daaruit niet dat de kosten voor het kind zijn gestegen, aangezien zij de kos-
ten voor school niet omvatten en bepaalde kosten voor de muzikale activiteiten reeds be-
stonden ten tijde van de echtscheiding, ja zelfs reeds ten tijde van de ondertekening van 
het bijvoegsel (de factuur voor de aankoop van de saxofoon dagtekent van 1997 en die 
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aankoop doet men niet noodzakelijk bij de eerste inschrijving van een kind in een muziek-
cursus).

Terecht heeft de vrederechter dus zijn beslissing gegrond op een raming van de behoef-
ten van het kind.

Het beroepen vonnis lijdt evenwel aan een gebrek aan motivering wat betreft de keuze 
van de bedragen waarop de vrederechter de kosten voor de kinderen heeft geschat.

Bij gebrek aan precieze gegevens betreffende de werkelijke kosten voor de kinderen, 
dient een beroep te worden gedaan op de zogeheten 'methode-Renard'.

Deze methode die evenredigheidsverhoudingen uitdrukt welke variëren naargelang van 
de leeftijd van het kind en volgens een bekende wiskundige formule (...) worden toegepast 
op de reële bijdragemogelijkheden van twee gegeven ouders, vormt immers een betrouw-
baar werkinstrument om de onderhoudsbijdrage op een logische wijze vast te stellen en 
biedt de rechter, die een billijke beslissing wil, de mogelijkheid zijn gedachtegang te veri-
fiëren en aldus niet te voorziene en niet nader uitgelegde beslissingen, die een bron van 
rechtsonzekerheid vormen, te voorkomen. 

Voor de toepassing van die berekening dienen de inkomsten van de ouders niet te wor-
den verminderd met het bedrag van hun lopende uitgaven, aangezien 'de toekenning van 
een onderhoudsuitkering geen ander doel heeft dan een billijke verdeling van de reële net-
to-inkomsten van de ouders tussen beide echtgenoten en hun kinderen te verzekeren'. Een 
dergelijke vermindering zou erop neerkomen dat geen rekening zou worden gehouden 
met een gedeelte van de inkomsten waarvan de besteding (in de vorm van uitgaven) pre-
cies deel uitmaakt van de middelen naar evenredigheid waarmee de kosten voor de kinde-
ren krachtens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek moeten worden vastgesteld.

De huisvestingskosten, de betaling van huur en het geheel van de door de ouders aange-
voerde lasten van het dagelijkse leven zijn uitgaven die hun levensstandaard tijdens het li-
tigieuze tijdvak weerspiegelen en daarom is er geen reden om ze van hun netto-inkomsten 
af te trekken.

Wanneer de werkelijke kosten voor de kinderen zullen worden bepaald, zal de bijdrage 
van de vader in die kosten worden berekend naar rato van het aandeel van de middelen 
van de vader in de samengevoegde inkomsten van de echtgenoten en gelet op de directe 
financiering van de kosten door de vader wanneer de kinderen bij hem inwonen (...).

Berekening van de kosten voor de kinderen :
- litigieus tijdvak : vanaf 1 december 2003
- maandelijkse gemiddelde inkomsten van de ouders gedurende het litigieuze tijdvak :
- inkomsten van de vader: ongeveer 5.000 euro
- inkomsten van de moeder: ongeveer 785 euro
- totale middelen : 5.785 euro of 86 pct. voor de vader en 14 pct. voor de moeder.
- kinderbijslag voor de twee kinderen : 531,84 euro
- totale maandelijkse inkomsten : 5.875 euro + 531,84 euro = 6.316,84 euro
- leeftijd van de kinderen en coëfficiënten op de referentiedatum:
- S.: 20 jaar - 0,284
- J.: 17 jaar - 0,262
- evenredigheidscoëfficiënt :
0,284 + 0,262 = 0,353
I + 0,284 + 0,262 
Dat getal komt, gelet op de leeftijd van de kinderen, overeen met het aandeel van het 
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gezinsbudget dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed.
- bruto werkelijke kosten voor de kinderen volgens die formule = 0,353 x 6.316,84 euro 

= 2.229,84 euro. 
- maar in werkelijkheid verminderen de kinderbijslagen de financiering van de bruto re-

ële kosten voor de kinderen, zodat de door de ouders te financieren nettokosten:
2.229,84 euro - 531,84 euro = 1.698 euro bedragen
Bijdrage door de vader verschuldigd krachtens artikel 203 bis van het Burgerlijk Wet-

boek:
Uit artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de onderhoudsbijdrage in de 

door de ouders te financieren nettokosten voor de kinderen (na aftrek van de kinderbijsla-
gen) evenredig moet zijn met de middelen van zowel de vader als de moeder, dat is te de-
zen een financiering van 86 pct. en 14 pct.

- de evenredige bijdrage van de vader in de maandelijkse nettokosten van de kinderen 
zou 1.698 euro x 86 pct. = 1.460,28 euro moeten bedragen

- uit het onderzoek van het dossier blijkt niet dat de vader een deel van zijn bijdrage in 
natura verstrekt door de kinderen secundair te huisvesten.

Nochtans wordt algemeen aangenomen dat, wanneer de ouders of een van hen bijzon-
der hoge inkomsten heeft, de methode-Renard resultaten oplevert die de werkelijke be-
hoeften van de kinderen te boven gaan. Dat is hier het geval, daar nooit is aangevoerd dat 
de behoeften van de kinderen voor ieder ongeveer1.100 euro per maand bedragen.

De vordering van de moeder die ertoe strekt de bijdrage van de vader, die in de kosten 
voor de kinderen moet bijdragen, te verhogen tot 86 pct. is daarentegen verantwoord tot 
beloop van 350 euro per maand voor S. en tot beloop van 300 euro voor J., gelet op de 
hoge levensstandaard waarop zij wegens de inkomsten van hun vader aanspraak kunnen 
maken.

De deelneming in de buitengewone lasten blijft onveranderd.
Daarentegen volgt uit de gedachtegang zelf van de moeder dat het niet verantwoord is 

de vader bovendien te veroordelen om tot beloop van de helft bij te dragen in alle scolaire 
en parascolaire kosten, daar met die kosten reeds rekening gehouden is bij de raming van 
de huidige behoeften van de kinderen door (de verweerster)".

Grieven
De rechtsvordering van de verweerster strekte tot verhoging van de bijdragen, zoals zij 

in de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge toestemming voor de kinderen S. 
en J. waren vastgesteld en zoals zij wat laatstgenoemde betreft in het niet gedagtekende 
bijvoegsel waren herzien. Zij beriep zich daartoe op de verhoging van de reële kosten 
voor de twee kinderen. De verweerster betoogde dat, "bij de discussie over een verhoging 
ervan moet worden uitgegaan dat de bijdrage, zoals zij in de oorspronkelijke overeenkom-
sten en in het bijvoegsel van september 1999 was vastgesteld, precies overeenstemde met 
de door de beide ouders ten laste genomen kosten voor de opvoeding en het levensonder-
houd van hun kinderen" en zij beweerde aan de hand van de stukken van haar dossier te 
kunnen aantonen hoeveel het kind S. precies méér kostte "in vergelijking met de jongen 
die hij was toen de overeenkomsten werden ondertekend" en hoeveel méér het kind J. 
kostte "vergeleken met de toestand ten tijde van de ondertekening van het bijvoegsel".

De eiser voerde aan dat hij zijn bijdrage voor het kind S. vrijwillig zou hebben ver-
hoogd indien diens nieuwe toestand (overgang van het secundair naar het hoger onder-
wijs) bijkomende kosten zou hebben gevergd, maar dat zulks te dezen niet het geval was 
en dat integendeel, gelet op de werkelijke studiekosten, die nieuwe toestand met minder 
kosten gepaard ging dan in de tijd waarin de overeenkomsten tot echtscheiding door on-
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derlinge toestemming waren gesloten. Het kind J. van zijn kant betwistte dat de kosten 
voor zijn levensonderhoud en opvoeding méér bedroegen dan in de tijd waarin het bij-
voegsel was gesloten.

Beide partijen namen aldus aan dat zij in onderling akkoord de bijdrage in de kosten 
voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen hadden vastgesteld en die bij-
drage voor J. hadden herzien op grond van hun gemeenschappelijke raming van de toen-
malige werkelijke behoeften van de kinderen; er diende enkel te worden uitgemaakt of en, 
zo ja, in welke mate, de werkelijke kosten voor de kinderen nadien waren gestegen.

Krachtens de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 1288, eerste lid, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, bepalen de partijen in hun overeenkomsten tot echtscheiding door 
onderlinge toestemming vrij doch op voorwaarde dat de kinderen de rechten krijgen die 
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek hun toekent, het bedrag van hun bijdrage in de 
kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen alsook de voorwaar-
den waaronder die bijdrage zal worden herzien; die wettelijk gesloten overeenkomsten 
strekken de partijen tot wet en kunnen niet dan met hun wederzijdse toestemming worden 
herroepen. De rechter mag de bijdrage van één van de ouders in de kosten voor levenson-
derhoud en opvoeding van de kinderen enkel herzien mits hij hun overeenkomsten eerbie-
digt en vaststelt dat de voorwaarden voor de herziening ervan vervuld zijn.

Het bestreden vonnis geeft toe dat uit de door de verweerster overgelegde getallen niet 
blijkt dat de kosten voor de kinderen gestegen zijn in vergelijking met de tijd waarin over 
de bijdragen overeenkomsten werden gesloten tussen de partijen, met andere woorden het 
geeft toe dat het niet kan uitmaken of de werkelijke kosten voor de kinderen gestegen zijn.

"Bij gebrek aan precieze gegevens betreffende de werkelijke kosten voor de kinderen", 
bepaalt het die kosten met behulp van de "methode-Renard". Het verkrijgt aldus een getal 
dat, "gelet op de leeftijd van de kinderen, overeenkomt met het aandeel van het gezins-
budget dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed", Het verme-
nigvuldigt dat getal met de totale maandelijkse inkomsten van de beide ouders en verdeelt 
daarna dat bedrag, na aftrek van de kinderbijslagen, tussen hen beiden met inachtneming 
van hun onderscheiden middelen. Na te hebben vastgesteld dat het eindcijfer de werkelij-
ke behoeften van de kinderen te boven gaat, beslist het dat "de vordering van de moeder 
die ertoe strekt de bijdrage van de vader die in de kosten voor de kinderen moet bijdragen, 
te verhogen tot 86 pct. , daarentegen verantwoord is tot beloop van 350 euro per maand 
voor S. en tot beloop van 300 euro voor J., gelet op de hoge levensstandaard waarop zij 
wegens de inkomsten van hun vader aanspraak kunnen maken".

Aldus slaat het arrest geen acht op de overeenkomsten waarin de partijen de bijdragen 
hebben vastgesteld op grond van hun persoonlijke raming van de kosten voor hun kinde-
ren en gevallen van herziening overeengekomen zijn en vervangt het die overeenkomsten 
door een mathematische formule die rekening houdt met het aandeel van het gezinsbudget 
dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed. Het schendt derhalve 
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek krachtens welke de rechter gehouden is de wettelijk gesloten overeenkomsten 
tot echtscheiding door onderlinge toestemming te eerbiedigen en het ontslaat de verweer-
ster op onwettige wijze van de verplichting het bewijs te leveren dat de behoeften van de 
kinderen toegenomen zijn, ofschoon dit een voorwaarde is voor de toepassing van het 
overeengekomen herzieningsbeding (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Door de bijdrage van de eiser vast te stellen op grond van artikel 203bis van het Bur-
gerlijk Wetboek, ofschoon dit artikel niet van toepassing is op de herziening van een on-
derhoudsbijdrage die is vastgesteld in de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlin-
ge toestemming, schendt het arrest bovendien die wetsbepaling.
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Ten slotte blijkt uit de conclusie van de twee partijen dat de rechtbank niet was ver-
zocht om de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge toestemming buiten be-
schouwing te laten teneinde zelf de werkelijke kosten voor de kinderen vast te stellen, 
maar enkel verzocht was om, met inachtneming van die overeenkomsten, te beslissen of 
die kosten gestegen waren sedert het tijdstip waarop de partijen ze hadden vastgesteld. 
Het vonnis werpt aldus een geschil op waarvan de partijen het bestaan in hun conclusie 
uitsloten; het miskent aldus het beschikkingsbeginsel, alsook het recht van verdediging 
van de eiser die geen conclusie heeft kunnen nemen over de vraag of een wiskundige for-
mule tot vaststelling van de werkelijke kosten voor de kinderen diende te worden toege-
past in geval van een herziening van de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming waarin de partijen die kosten hebben geraamd (miskenning van het in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beschikkingsbeginsel en van het al-
gemeen beginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de partijen in de voor 

hun echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomsten een 
beding hebben opgenomen volgens hetwelk alle maatregelen betreffende de kin-
deren kunnen worden herzien, gewijzigd of aangepast en dat "zij zich ervan be-
wust zijn dat de door [hen] hier met betrekking tot hun kinderen gesloten akkoor-
den uitgaan van de feitelijke toestand waarin zij thans verkeren en dat zij [zij] 
daarom, voor zover als naar recht, overeenkomen dat elke zelfs te voorziene wij-
ziging of evolutie van die toestand aanleiding kan geven tot herziening van die 
maatregelen".

Na te hebben vastgesteld dat uit de stukken die de verweerster overgelegd had 
tot staving van haar vordering tot verhoging van de bijdrage van de eiser in het 
levensonderhoud van de gemeenschappelijke kinderen "niet blijkt dat de kosten" 
voor die kinderen gestegen zijn, stelt het bestreden vonnis de werkelijke kosten 
voor de kinderen vast met behulp van de "methode-Renard", en, na erop te heb-
ben gewezen dat met die methode te dezen een uitkomst wordt verkregen die de 
werkelijke behoeften van de kinderen te boven gaat, stelt het de door de eiser 
verschuldigde bijdrage vast op de door de verweerster gevorderde bedragen.

Aldus slaat het bestreden vonnis geen acht op de overeenkomst der partijen 
maar vervangt deze door een andere wijze om de bijdrage van de eiser te bereke-
nen, en schendt het derhalve de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoofdberoep 

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Neuf-

château, zitting houdende in hoger beroep.
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7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Deels andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Draps.

Nr. 631

1° KAMER - 7 december 2006

1º HUUR VAN DIENSTEN - VASTGOEDMAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS - STAGE - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - VOORWAARDEN - 
ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN DERDEN - BEGRIP

2º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - STAGE 
- LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - VOORWAARDEN - ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN 
DERDEN - BEGRIP

3º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDMAKELAAR - 
BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - STAGE - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - 
VOORWAARDEN - ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN DERDEN - BEGRIP

1º 2º en 3º De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het  
referentiedecennium activiteiten  heeft  uitgeoefend,  bestaande  in  het  "beheer  van het  
onroerend  vermogen van de  werkgever  of  van diens  moederonderneming,  alsook  in  
verhuur,  beperkt  tot  wat  door  de  werkgever  of  diens  moederonderneming  wordt  
gevraagd",  kan  niet  beslissen  dat  deze,  voor  rekening  van  haar  werkgever  of  de  
moederonderneming  verrichte  activiteiten  niet  voor  rekening  van  een  derde  werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven.  
(Art. 17, §8, Wet 1 maart 1976)

(M. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 19 juli 2005 gewezen door 

de Franse kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 17, §8, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescher-

ming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele be-
roepen, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1998;

- de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en, zo no-
dig, artikel 5, §1, van dat koninklijk besluit;
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- zo nodig, de artikelen 46, 48, 53, 59 en 61 van het koninklijk besluit van 27 november 
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstitu-
ten, die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, gewijzigd, wat de 
artikelen 46 en 59 betreft, door het koninklijk besluit van 19 november 2004 en, wat de 
artikelen 48 en 61 betreft, door het koninklijk besluit van 12 augustus 2000;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 20 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing vernietigt de beroepen beslissing, verklaart dat ten gevolge van 

de devolutieve kracht van het hoger beroep de kamer van beroep met toepassing van arti-
kel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van de gehele zaak, verklaart op-
nieuw uitspraak te doen en weigert de eiseres in te schrijven op de lijst van de stagiairs-
vastgoedmakelaars. Het beslist aldus onder meer op de volgende gronden :

"De bestreden beslissing is gegrond op het ontbreken van een titel of van een diploma 
als bedoeld in artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot be-
scherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmake-
laar, op het ontbreken van vroegere beroepservaring in een makelaarskantoor en op het 
ontbreken van een stageovereenkomst met een erkende stagemeester;

Het diploma van gegradueerde directiesecretariaat wordt niet vermeld in artikel 5, §1, 
1°, van dat koninklijk besluit;

De door[de eiseres] benaderde stagemeester is erkend;
[De eiseres] verzoekt trouwens om de toepassing van artikel 17, §8, van de kaderwet 

van 1 maart 1976 wegens haar vroegere beroepswerkzaamheid;
Naar luid van dat artikel kan enkel degene die het bewijs levert het beroep van vast-

goedmakelaar hetzij als zelfstandige hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst te 
hebben uitgeoefend gedurende ten minste drie jaar in de loop van de tien jaar die zijn 
voorafgegaan aan de inwerkingtreding van het reglementeringsbesluit van 6 september 
1993, dat van kracht geworden is op 13 oktober daaropvolgend, worden ingeschreven op 
de lijst van de stagiairs zonder in het bezit te moeten zijn van een van de diploma's die 
worden opgesomd in artikel 5, §1, 1°, van dat koninklijk besluit;

De na 13 oktober 1993 opgedane ervaring komt niet in aanmerking;
Uit de brief van [de eiseres] van 28 oktober 2004 en uit een attest van de personeelschef 

van de naamloze vennootschap Umicore Engineering blijkt dat [de eiseres] - voor Me-
chim en Mechim Engineering - in de bovengenoemde vennootschap heeft gewerkt van be-
gin september 1998 tot eind januari 1995; zij heeft er meegewerkt aan het beheer van de 
vestigingen, daar zij instond voor het beheer van de residentiële en industriêle goederen in 
België en in het buitenland; haar functie bestond in de opsporing van plaatsen voor de 
vestiging en de verhuur ten behoeve van de ter plaatse verblijvende personeelsleden, de 
ingebruikneming van de industriële en residentiële goederen door de coördinatie van de 
werkzaamheden, het beheer ervan door de omslag van de werkingskosten over de eenhe-
den en het beheer ervan (onderhoud en herstelling), de verhuur en de verkoop van de on-
roerende goederen; 

Terecht heeft de uitvoerende kamer beslist dat die prestaties in de hoedanigheid van 
loontrekkende en niet een makelaarskantoor werden verricht;

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 preciseert immers dat de be-
roepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uitoefent hij die zich gewoonlijk en als zelf-
standige voor rekening van derden bezighoudt met activiteiten van bemiddelaar met het 
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oog op vastgoedverrichtingen of het beheer van goederen;
De door [de eiseres] en haar werkgever uitgeoefende werkzaamheden omvatten het be-

heer van het onroerend vermogen van de werkgever of haar moederonderneming en de 
verhuur van die goederen, beperkt tot wat door de werkgever of haar moederonderneming 
wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen;

Het betreft hier geen gewone beroepswerkzaamheden als zelfstandig bemiddelaar voor 
rekening van derden;

[De eiseres] heeft een nieuw attest van de personeelschef van Umicore Engineering van 
27 april 2005 overgelegd waaruit blijkt dat zij wel degelijk was belast met het beheer van 
de vestigingen, die toebehoorden aan het voormalige Union Minière, thans Umicore, en 
aan haar klanten, en waarin tevens staat dat het werk van [de eiseres] voornamelijk be-
stond in de opsporing en het beheer van onroerende goederen voor de huisvesting van de 
vertegenwoordigers van die ondernemingen en voor hun technici die langdurende oplei-
dingen komen volgen in de fabrieken van de groep;

Ook hier betreft het werkzaamheden in verband met het beheer van het onroerend ver-
mogen en de verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of haar moederonderneming 
wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen".

Grieven
Eerste onderdeel:
Artikel 17, §2, van de kaderwet van 1 maart 1976 luidt als volgt:
"Personen, die op de datum waarop een ter uitvoering van deze wet genomen eerste re-

glementeringsbesluit in werking treedt, het beroep gedurende tenminste drie jaar hebben 
uitgeoefend, hetzij als zelfstandige, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst, in de 
loop van de tien voorafgaande jaren kunnen ten alle tijde het beroepsinstituut verzoeken 
ingeschreven te worden op de lijst van de stagiairs, op voorwaarde dat zij het bewijs leve-
ren van hun uitoefening van het beroep".

Artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993, dat van kracht geworden 
is op 13 oktober1993, dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, en dat 
het eerste besluit vormt dat ter uitvoering van de wet van 1 maart 1976 is uitgevaardigd 
ter reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar, bepaalt dat onder meer de be-
roepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uitoefent, hij die zich gewoonlijk, als zelfstan-
dige en voor rekening van derden, bezighoudt met activiteiten van beheerder van goede-
ren die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.

Uit het onderling verband tussen die twee bepalingen volgt dat de personen die op 13 
oktober 1993 gedurende ten minste drie jaar in de loop van de periode van 13 oktober 
1983 tot 12 oktober 1993 ofwel als zelfstandige ofwel in het kader van een arbeidsover-
eenkomst, het beroep hadden uitgeoefend als beheerder van goederen, belast met het be-
heer van onroerende goederen of onroerende rechten, waarbij de werkgever in dit geval de 
derde is voor wiens rekening de beroepswerkzaamheid wordt verricht, te allen tijde de 
verweerder kunnen verzoeken om inschrijving op de lijst van de stagiairs op voorwaarde 
dat zij het bewijs leveren van hun uitoefening van het beroep.

De eiseres heeft de verweerder regelmatig verzocht om inschrijving op de lijst van de 
stagiairs.

Ten bewijze dat zij het beroep gedurende ten minste drie jaar heeft uitgeoefend in de 
periode van 13 oktober 1983 tot 12 oktober 1993 legt zij met name een eerste attest over 
dat is uitgereikt op 18 november 2003 en een tweede attest dat is uitgereikt op 27 april 
2005, beide door de naamloze vennootschap Umicore Engineering, die gevestigd is te 
Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 4. Het tweede attest vermeldt, enerzijds, dat de eiseres 
door die vennootschap van 1 september 1988 tot 31 januari 1995 in het kader van een in 
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augustus 1988 gesloten arbeidsovereenkomst gewerkt heeft en, anderzijds, dat de eiseres 
in die hoedanigheid uitsluitend instond voor het beheer van onroerende goederen die toe-
behoorden ofwel aan haar werkgever, namelijk Umicore Engineering (vroeger Union Mi-
nière), ofwel aan derden, namelijk de ondernemingen Padaeng, Binami en Aurifère van 
Guinea, en dat haar werk bestond in de opsporing en het beheer van onroerende goederen, 
het opstellen en de aanpassing van huurcontracten voor rekening van de klanten van haar 
werkgever en, ten slotte, in de medewerking aan de ingebruikneming en het beheer van 
residentiële en industriële onroerende goederen.

Het hof verklaart de bestreden beslissing te gronden zowel op het attest van 18 novem-
ber 2003 als op het attest van 27 april 2005. Wat betreft het eerste attest vermeldt de be-
streden beslissing dat het gewag maakt van activiteiten die geen gewone activiteiten zijn 
die als zelfstandige voor rekening van derden werden verricht en, wat betreft het tweede 
attest waarin gewag gemaakt wordt van de werkzaamheid die bestaat in het beheer van 
onroerende goederen die toebehoren aan haar werkgever en aan haar klanten, vermeldt zij 
dat het ook hier nog activiteiten zijn, die worden verricht in het kader van het beheer van 
een onroerend vermogen, en activiteiten zijn die beperkt zijn tot wat door de werkgever of 
haar moederonderneming wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen.

Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid die de eiseres gedurende drie jaar in de 
periode van tien jaar voor 13 oktober 1993 heeft verricht, door haar moet zijn verricht in 
de hoedanigheid van zelfstandige en niet in de hoedanigheid van bediende voor rekening 
van haar werkgever, schendt de bestreden beslissing artikel 17, §8, van de wet van 1 
maart 1976, die een overgangsbepaling is welke de hoedanigheid van zelfstandige, be-
doeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993, niet vereist voor de 
toepassing ervan.

Tweede onderdeel
Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid, die de eiseres gedurende ten minste 

drie jaar in de periode van tien jaar die voor 13 oktober 1993 heeft uitgeoefend, niet in 
aanmerking mag worden genomen op grond dat de door haar voor rekening van haar 
werkgever uitgeoefende werkzaamheid niet voor rekening van derden werd verricht, ter-
wijl artikel 17, §8, van de wet van 1 maart 1976, waarin sprake is van een in het kader van 
een arbeidsovereenkomst uitgeoefende werkzaamheid, impliceert dat de werkgever voor 
de toepassing van die wetsbepaling wel als een derde beschouwd wordt ten opzichte van 
de verzoeker, schendt de bestreden beslissing die wetsbepaling.

Derde onderdeel
Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid die de eiseres gedurende ten minste drie 

jaar in de periode van tien jaar voor 13 oktober 1993 heeft uitgeoefend, niet in aanmer-
king mag worden genomen voor haar aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs 
op grond dat het hier geen gewone activiteiten als zelfstandig bemiddelaar voor rekening 
van derden zijn, maar activiteiten, bestaande in het beheer van het onroerend vermogen, 
en activiteiten, bestaande in de verhuur van onroerende goederen, terwijl artikel 3, 2°, van 
het koninklijk besluit van 6 september 1993, benevens de in artikel 3, 1°, bedoelde activi-
teiten van bemiddelaar, ook de activiteiten als beheerder van onroerende goederen be-
schouwt als de beroepswerkzaamheid van een vastgoedmakelaar, schendt de bestreden 
beslissing artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en, indien nodig, 
artikel 17, 8°, van de wet van 1 maart 1976.

Vierde onderdeel
Daar de bestreden beslissing vermeldt, enerzijds, dat de eiseres belast was met het be-

heer van onroerende goederen die toebehoorden aan haar werkgever en aan diens klanten, 
alsook met de opsporing en het beheer van onroerende goederen met het oog op de huis-
vesting van de vertegenwoordigers van die ondernemingen, wat zowel doelt op de werk-
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gever als op haar klanten, en, anderzijds, dat dezelfde activiteiten beperkt waren tot wat 
door de werkgever of haar moederonderneming gevraagd wordt voor het beheer van haar 
beroepsbelangen, terwijl de klanten van de werkgever niet dezelfde zijn als haar moeder-
onderneming, bevat de bestreden beslissing een tegenstrijdigheid die een schending ople-
vert van artikel 149 van de Grondwet.

Vijfde onderdeel
Door te vermelden dat de door de eiseres verrichte activiteiten die bestonden in het be-

heer van het onroerend vermogen en in de verhuur van onroerende goederen, beperkt zijn 
tot wat door de werkgever of haar moederonderneming gevraagd wordt voor het beheer 
van haar beroepsbelangen, terwijl in het attest van 27 april 2005 staat dat die activiteiten 
verband hielden met de onroerende goederen die zowel toebehoorden aan de werkgever 
van de eiseres als aan haar klanten, en dus aan personen die derden zijn ten aanzien van 
die werkgever, slaat de bestreden beslissing geen acht op een vermelding die in dat attest 
voorkomt, miskent ze aldus de bewijskracht ervan en schendt ze bijgevolg de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Zesde onderdeel
Artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de middelen van nietigheid niet 

kunnen worden aangewend tegen vonnissen en dat ze alleen kunnen worden vernietigd 
door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil  zelf  aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep.

Die bepalingen zijn, overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek te dezen 
van toepassing.

Wanneer de rechter in hoger beroep uitwerking verleent aan een beslissing die hij voor-
af heeft vernietigd, neemt hij die nietigheid over en schendt hij bijgevolg artikel 20 van 
het Gerechtelijk Wetboek waarin het wettelijk begrip nietigheid van een vonnis is vastge-
legd en waarin het bijgevolg aan de rechter in hoger beroep verboden wordt enigerlei uit-
werking te verlenen aan het door hem vernietigde vonnis.

Na, zonder op dat punt door de eiseres te zijn bekritiseerd, de in eerste aanleg door de 
uitvoerende kamer van de verweerder uitgesproken beslissing te hebben vernietigd en na 
te hebben beslist zelf over de zaak uitspraak te zullen doen op grond van het in artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde beginsel van de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, verwijst de bestreden beslissing niettemin naar de motivering van de 
vernietigde beslissing en neemt zij deze aldus over, niet alleen door te herinneren aan de 
grondslag van de toen bestreden en reeds vernietigde beslissing, maar bovendien en voor-
al door de volgende vermelding: "terecht heeft de uitvoerende kamer beslist dat die pres-
taties  in  de  hoedanigheid  van  loontrekkende  en  niet  in  een  makelaarskantoor  zijn 
verricht".

Die redenen, welke niet kunnen worden gescheiden van de andere redenen waarmee zij 
een geheel vormen, zijn geenszins ten overvloede gegeven. Het onderdeel van het middel 
dat daartegen opkomt, is dus ontvankelijk.

De bestreden beslissing schendt bijgevolg tevens, voor zoveel als nodig, artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, daar het blijkbaar uit de devolutieve kracht van het hoger 
beroep voor de appelrechter de mogelijkheid afleidt om enige uitwerking te verlenen aan 
het beroepen vonnis dat hij overigens en vooraf heeft vernietigd, alsook artikel 61 van het 
koninklijk besluit van 27 november 1985, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 au-
gustus 2000.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 17, §8, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering 

van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverle-
nende intellectuele beroepen, kunnen personen, die op de erin bepaalde datum 
van inwerkingtreding, het beroep gedurende tenminste drie jaar hebben uitgeoe-
fend, hetzij als zelfstandige, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst, in 
de  loop van de tien voorafgaande jaren,  het  beroepsinstituut  verzoeken inge-
schreven te worden op de lijst van de stagiairs, op voorwaarde dat zij het bewijs 
leveren van hun uitoefening van het beroep.

De bestreden beslissing stelt vast dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar 
tijdens het referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend bestaande in "het 
beheer van het onroerend vermogen van de werkgever of van haar moederonder-
neming alsook in de verhuur van onroerende goederen, beperkt tot wat door de 
werkgever of haar moederonderneming wordt gevraagd".

Door te beslissen dat de door de eiseres voor rekening van haar werkgever of 
haar moederonderneming uitgeoefende activiteiten niet voor rekening van een 
derde waren verricht en door om die reden de inschrijving van de eiseres op de 
door de verweerder bijgehouden lijst van stagiairs te weigeren, schendt de be-
streden beslissing voormelde bepaling.

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

nietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franse kamer van beroep van 

het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Mahieu.

Nr. 632

1° KAMER - 8 december 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - BEVOEGDE 
GERECHTEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - 
GEVOLG

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - 
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PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - GEVOLG

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - GEVOLG

1º  2º  en  3º  Wanneer  de  partijen  in  hun  overeenkomst  een  bepaald  gerecht  hebben 
aangewezen, sluit dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor  
één van de andere in artikel 31, eerste lid, van het CMR-Verdrag bedoelde gerechten1.  
(Art. 31, eerste lid, C.M.R.-Verdrag)

(IDEAL TRANSPORT b.v.b.a. T. LSG-R.A. LEUTNER GmbH, vennootschap naar Duits recht)

ARREST

(A.R. C.06.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 31.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot inter-

nationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 
(en gewijzigd bij Protocol van 5 juli 1978, goedgekeurd bij wet van 25 april 1983) en 
voor zoveel als nodig artikel 41.1 van hetzelfde verdrag;

- artikel 167 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang die de bij verdrag bepaalde internationa-

le  rechtsregel  met  rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde heeft  op de interne 
rechtsregel;

- voor zoveel als nodig de artikelen 8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De zevende kamer van het Hof van Beroep te Gent verklaart in het bestreden arrest van 

7 maart 2005 de verweersters hoger principaal beroep en eiseres' incidenteel beroep toe-
laatbaar, doch slechts het hoger principaal beroep gegrond in de hiernavermelde mate, 
doet vervolgens het bestreden vonnis intergraal teniet en, opnieuw rechtsprekende, stelt 
vast dat de Belgische rechtbanken niet over de vereiste rechtsmacht beschikken om kennis 
te nemen van eiseres' vordering en veroordeelt laatstgenoemde tot de gedingkosten, en dit 
op volgende gronden:

"De rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

1 Zie J. PUTZEYS, Le contrat de transport routier de marchandises, Brussel, Bruylant, 1981, p. 374, nr. 
1090; F. PONET, De overeenkomst van internationaal wegvervoer CMR, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 
785, nr. 754; F. PONET en E. WILLEMS, "De overeenkomst van internationaal wegvervoer - CMR - 
Overzicht van internationale rechtspraak 1986-1991", T.B.H., 1992, (724) 753.
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6.
(De verweerster werpt op dat de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben om 

van het geschil kennis te nemen.
Op grond van artikel 31, lid 1, van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de over-

eenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) goedgekeurd bij 
wet van 4 september 1962 (B.S. 8 september 1962) en het protocol van 5 juli 1978, goed-
gekeurd bij wet van 25 april 1983 (B.S. 20 oktober 1983) (hierna 'CMR') kunnen partijen 
zelf  bepalen voor welke verdragsluitende staat  een eventueel transportgeschil  gebracht 
wordt.

Voor de vlotte lezing van wat hierna volgt, wordt het artikel 31.1 geciteerd:
'Alle  rechtsgedingen,  waartoe  het  aan  dit  Verdrag  onderworpen  vervoer  aanleiding 

geeft, kunnen door de eiser behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde 
landen, bij beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de gerechten van het 
land op het grondgebied waarvan:

a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap 
heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten of, 

b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de afleve-
ring der goederen, is gelegen, 

zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht'.
De vraag rijst of partijen een forum kozen en zo ja, welk zij kozen.
7.
Het CMR bevat geen bepalingen betreffende de vorm, noch betreffende de wijze waar-

op een dergelijk bevoegdheidsbeding tot stand zou moeten komen. Uitdrukkelijke toe-
stemming is niet vereist (cfr. Cass. 29 april 2004, www. juridat. be). Er is derhalve geen 
algemene regel die zou vereisen dat een bevoegdheidsbeding op de vrachtbrief moet voor-
komen (VAN HOOYDONK, E., 'De geldigheid naar de vorm van bevoegdheidsbedingen 
inzake internationaal wegvervoer', noot onder Gent, 19 november 1993, A.J.T., 1994-'95, 
19, met referenties in voetnoot 6).

Mede gelet op het bepaalde in artikel 71.1 van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000, zijn de aspecten van vorm en totstandkoming onderworpen aan 
het nationale recht dat de overeenkomst tussen de partijen beheerst.

Tussen partijen is er geen betwisting dat het CMR en het Belgische nationale recht van 
toepassing zijn. (De verweerster) roept in elke geval niet in dat een ander nationaal recht 
van toepassing zou zijn.

8.
(De verweerster) brengt de volgende stukken bij ter staving van haar argument dat de 

Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben en dat enkel de rechtbanken te München 
bevoegd zijn, omdat er op deze stukken aan de voorzijde steeds 'Gerichtsstand ist Mün-
chen' geschreven staat.

1) een brief van (de verweerster) aan (de eiseres) van 5 december 1989 over de verdere 
samenwerking tussen partijen (stuk 25 van het dossier van (de verweerster);

2) een niet gedateerde zogeheten klantenbeschermingsovereenkomst (een niet-concur-
rentieovereenkomst) (stuk 15 van het dossier van (de verweerster));

3) een factuur van 26 september 1991 - de kopie is evenwel niet duidelijk, zodat niet 
met zekerheid uitgemaakt kan worden of het forumbeding opgenomen is; (de eiseres) be-
twist dit stuk evenwel niet (stuk 9 van het dossier van (de verweerster));

4) een brief van (de verweerster) aan (de eiseres) van 17 mei 1994, waarin gevraagd 
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wordt om een bijkomende oplegger in te zetten op basis van de jarenlange samenwerking 
en waarin gevraagd wordt naar de CMR verzekeringspolis voor de gebruikte oplegger 
(stuk 26 van het dossier van (de verweerster);

5) vier ontvangstbewijzen van respectievelijk februari, maart, mei 1997 en september 
1998, waarbij zowel (de verweerster) als (de eiseres) nu eens afzender dan weer ontvanger 
zijn (stukken 11 tot en met 14 van het dossier van (de verweerster);

6) transportopdrachten van (de verweerster) aan (de eiseres) van 24 september 1999 en 
8 december 1999 (stukken 18 en 23 van het dossier van (de verweerster; stuk 18 wordt be-
twist door (de eiseres));

7) een fax van (de verweerster) aan (de eiseres) van 26 november 1999 (stuk 22 van het 
dossier van (de verweerster));

8) drie blanco standaarddocumenten van (de verweerster) (stuk 21 van haar dossier).
Uit deze stukken leidt het hof af dat (de verweerster) gedurende jaren aan (de eiseres) 

haar forumkeuze duidelijk en systematisch meegedeeld heeft. Het belangrijkst daarbij zijn 
de brieven van 5 december 1989 en van 17 mei 1994, omdat deze de samenwerking tus-
sen partijen bepaald heeft, die ook uitgevoerd werd. Op die stukken is de aanduiding van 
de rechtbank te München als de bevoegde rechtbank duidelijk.

De overige -niet-betwiste- stukken bevestigen deze overeenkomst. Zelfs indien sommi-
ge kopies niet leesbaar zijn en het beding op grond van die kopie niet kan geacht worden 
aanvaard te zijn, dan nog zijn er in de loop van de jaren voldoende duidelijke stukken 
overgemaakt, die niet betwist werden door (de eiseres).

(De eiseres) brengt geen enkel stuk voor waaruit afgeleid kan worden dat zij gedurende 
de samenwerking van meer dan 10 jaar ook maar één keer geprotesteerd heeft tegen het 
forumbeding.

Zij brengt ook geen enkel stuk voor, zoals de talrijke facturen die zij in de loop van de 
jaren samenwerking moet gestuurd hebben aan (de verweerster), waarop haar eigen fo-
rumkeuze zou voorkomen. De ene factuur van (de eiseres) (stuk 1 van haar dossier), van 
30 december 1999, met een bevoegdheidsclausule voor de rechtbanken van Dendermon-
de, verandert niets aan het voorgaande.

Deze factuur is uitgeschreven op het ogenblik dat de samenwerking tussen partijen be-
ëindigd was, zodat instemming ermee niet is aangetoond. Bovendien is zij eenmalig, wat 
in deze zaak niet opweegt tegen de jarenlange praktijk tussen partijen, zoals uit de docu-
menten van (de verweerster) blijkt.

Op de handelaar rust de verplichting om te reageren op stukken wanneer niet wordt in-
gestemd met de inhoud ervan (Cass. 6 december 1985, R.W. 1985-'86, 2916; Kh. Brussel, 
13 november 1990, T.B.H., 1991, 544; DIRIX, E. en BALLON, G.L.,  De Factuur, in 
A.P.R., 1993, nr. 203, p. 115; FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, 
1976, 252, nr. 220; STORME, M.E., 'Bewijs en verbintenisrechtelijke beschouwingen', 
T.B.H., 1991, p. 480, nr. 12; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commerci-
al, III, 1981, nr. 14, pp. 19-21).

Slechts uitzonderlijk kan in bepaalde omstandigheden een stilzwijgen niet als een in-
stemming beschouwd worden (DIRIX, E. en BALLON, G.L., op cit., nr. 211, p. 120).

Dergelijke omstandigheden zijn in deze zaak niet voorhanden. Integendeel, door het ja-
renlange stilzwijgen en verder werken zonder meer, heeft (de eiseres) het forumbeding 
aanvaard.

9.
Artikel 31.1. CMR somt op een beperkende wijze drie plaatsen op waar gedagvaard 

kan worden.
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In de mate partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, primeert deze op de 
overige bepalingen van artikel 31.1. CMR. Er anders over oordelen zou een schending 
van artikel 1134 B.W. uitmaken.

Ook de libellering van de verdragstekst laat toe te besluiten dat de keuze van partijen 
primeert. De mogelijkheid komt voor alle andere en wordt als vanzelfsprekend, als het 
ware terloops en enkel om te bevestigen dat het contract primeert, vermeld.

De woordkeuze 'behalve' ('en dehors'/'in addition') bij de opsomming van de mogelijk-
heden waar gedagvaard kan worden, impliceert niet dat de eisende partij (binnen de mo-
gelijkheden die het CMR biedt) de volledige keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door 
een overeenkomst ter zake. Deze terminologie verandert niets aan het feit dat er tussen de 
partijen rechtsgeldig overeengekomen werd dat de rechtbanken te München bevoegd zijn 
in geval van geschil en dat de wil van partijen hen tot wet strekt. Partijen kunnen overeen-
komen voor welke nationale rechter zij hun geschil brengen. Dit kan zelfs nog nadat het 
geschil gerezen is.

10.
Op grond van het voorgaande wordt besloten dat de Belgische rechtbanken geen rechts-

macht hebben om van de zaak kennis te nemen. Het bestreden vonnis wordt hervormd".
Grieven
1. Luidens artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de macht van de 

rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. Overeenkomstig 
artikel 10 van hetzelfde wetboek is de territoriale bevoegdheid de rechtsmacht die aan de 
rechter toebehoort in een rechtsgebied naar de regels die de wet stelt.

2. De appelrechters oordelen te dezen dat "de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht 
hebben om van de (thans aan het Hof voorliggende) zaak kennis te nemen" nu "in de mate 
partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen 
van artikel 31.1 CMR (primeert)" (arrest, p. 7, punt 9, tweede alinea).

Ter staving van deze stelling overweegt het hof van beroep dat (1) "er anders over oor-
delen een schending van artikel 1134 B.W. (zou) uitmaken" (arrest, p. 7, punt 9, tweede 
alinea), (2) daarenboven "de libellering van de verdragstekst toe(laat) te besluiten dat de 
keuze van partijen primeert" daar "de mogelijkheid voor alle andere komt en wordt als 
vanzelfsprekend als het ware terloops en enkel om te bevestigen dat het contract primeert, 
vermeld" (arrest, p. 7, punt 9, derde alinea) en (3) "de woordkeuze "behalve" (...) niet im-
pliceert dat de eisende partij (binnen de mogelijkheden die het CMR biedt) de volledige 
keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door een overeenkomst ter zake" (arrest, p. 7, 
punt 9, laatste alinea).

3. Luidens artikel 31.1 van het Verdrag van 19 mei 1956, zoals in de aanhef van het 
middel aangegeven, betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg, hierna CMR-Verdrag genoemd, dat krachtens artikel 41.1 van hetzelfde Ver-
drag van dwingend recht is, kunnen "alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag on-
derworpen vervoer aanleiding geeft, door de eiser behalve voor de gerechten van de bij dit 
Verdrag partij  zijnde landen,  bij  beding tussen partijen aangewezen,  worden gebracht 
voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:

(a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap 
heeft, door bemiddeling waarvan de vervoersovereenkomst is gesloten, of

(b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de afleve-
ring der goederen, is gelegen, 

zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht".
Aldus heeft de eisende partij in ieder geschil waartoe het aan het CMR-Verdrag onder-
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worpen vervoer aanleiding zou kunnen geven, steeds de mogelijkheid om zich tot één van 
de volgende drie gerechten te wenden:

(a) de bij een tussen partijen gesloten beding aangewezen gerechten van een bij het 
CMR-Verdrag partij zijnd land,

(b) de gerechten van het land waar de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofd-
zetel of het filiaal of het agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoersovereen-
komst is gesloten,

(c) de gerechten van de plaats van inontvangstneming der goederen of van de plaats be-
stemd voor de aflevering der goederen.

Daar deze gerechten cumulatief bevoegd zijn om kennis te nemen van ieder geschil 
waartoe het CMR-Verdrag aanleiding geeft, sluit het feit dat de partijen in de door hen ge-
sloten vervoersovereenkomst, een bevoegdheidsbeding hebben opgenomen, geenszins uit 
dat een op deze vervoersovereenkomst gestoelde vordering kan ingeleid worden bij één 
van de andere in artikel 31.1 van het CMR-Verdrag genoemde rechtbanken.

Nu in de aan het Hof voorliggende zaak niet werd betwist dat de goederen deels in Bel-
gië in ontvangst werden genomen en deels bestemd waren voor aflevering in België, min-
stens het hof van beroep niet vaststelde dat geen goederen in België werden in ontvangst 
genomen noch bestemd waren voor aflevering in België en de vaststellingen van de eerste 
rechter dienaangaande niet hervormde (zie vonnis van 3 oktober 2002 van de Rechtbank 
van Koophandel te Dendermonde, p. 3, vierde alinea), kon de eiseres, aan wie het in arti-
kel 31.1 van het CMR-Verdrag voorziene keuzerecht  dus niet  kon ontnomen worden, 
zelfs  nu in  de tussen partijen gesloten vervoersovereenkomst  een bevoegdheidsbeding 
werd opgenomen, haar vordering aanhangig maken bij de Belgische gerechten.

Aldus schendt de beslissing van de appelrechters dat "de Belgische rechtbanken geen 
rechtsmacht hebben om van de zaak kennis te nemen" (zie arrest, p. 9, punt 10) daar "in 
de mate partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepa-
lingen van artikel 31.1 CMR (primeert)" (zie arrest, p. 7, punt 9, tweede alinea), artikel 
31.1 en, voor zoveel als nodig, artikel 41.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende 
de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg evenals de artikelen 
8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. In zoverre de appelrechters stellen dat "in de mate partijen een forumkeuze maakten 
in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen van artikel 31.1 CMR (primeert)" 
daar "er anders over oordelen een schending van artikel 1134 B.W. (zou) uitmaken" (zie 
arrest, p.7, punt 9) schenden zij eveneens artikel 167 van de op 17 februari 1994 gecoördi-
neerde Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang die de bij verdrag be-
paalde internationale rechtsregel met rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde heeft 
op de interne rechtsregel.

In geval van conflict tussen een nationaalrechtelijke norm en een verdragsbepaling die 
rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorden, geniet de door het verdrag bepaal-
de regel voorrang.

Door, in strijd met artikel 31.1 van het CMR-Verdrag, te oordelen dat "in de mate par-
tijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen van 
artikel 31.1 CMR (primeert)" daar krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek de 
wil van de partijen hen tot wet strekt (zie arrest, p. 5, punt 9, tweede en laatste alinea), 
hebben de appelrechters in de aan het Hof voorliggende zaak aldus artikel 167 van de op 
17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet evenals het algemeen rechtsbeginsel van de 
voorrang die de bij verdrag bepaalde internationale rechtsregel met rechtstreekse gevolgen 
in de interne rechtsorde heeft op de interne rechtsregel geschonden en, voor zoveel als no-
dig, artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 31, lid 1, van het CMR-Verdrag, kunnen alle rechtsgedin-

gen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, door de 
eiser behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij 
beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de gerechten van het 
land op het grondgebied waarvan:

a)  de gedaagde zijn  gewone verblijfplaats,  zijn  hoofdzetel  of  het  filiaal  of 
agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is geslo-
ten, of

b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de 
aflevering der goederen, is gelegen en kunnen zij voor geen andere gerechten 
worden gebracht.

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aange-
wezen, sluit dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor 
een van de andere in artikel 31, lid 1, bedoelde gerechten.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres als vervoerder een aantal transportopdrachten uitvoerde voor de 

verweerster;
- in de overeenkomst tussen de partijen een beding is opgenomen waarbij de 

rechtbanken te München als bevoegde rechtsinstantie worden aangewezen;
-  de  verweerster  door  de  eiseres  werd gedagvaard  voor de  Rechtbank van 

Koophandel te Dendermonde;
- de verweerster de rechtsmacht van deze rechtbank betwist op grond van het 

bevoegdheidsbeding.
3. De appelrechters oordelen dat wanneer "partijen een forumkeuze maken in 

hun  handelsrelatie,  (deze)  primeert  op  de  overige  bepalingen  van  art.  31,  1 
CMR" en uit deze bepaling niet kan afgeleid worden dat, wanneer de partijen een 
forumkeuze hebben gemaakt, "de eisende partij  (binnen de mogelijkheden die 
het CMR biedt) de volledige keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door een 
overeenkomst ter zake".

Op grond hiervan beslissen zij dat de "de Belgische rechtbanken geen rechts-
macht hebben om van de zaak kennis te nemen".

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 31, 1 CMR-Ver-
drag.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 633

1° KAMER - 8 december 2006

1º DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

5º DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID

6º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TUCHTZAKEN - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - 
TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING

1º, 2º, 3º en 4º Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen  
ook samengesteld is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de  
gewestelijke raad van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen  
die  ze  gewezen  hebben,  levert  geen  schending  op  van  de  artt.  10  en  11  van  de 
Grondwet1.  (Art.  12,  eerste  lid,  Wet  19  dec.  1950  tot  instelling  van  de  Orde  der 
dierenartsen)

5º, 6º,  7º  en 8º  Het loutere feit  dat  de leden-dierenartsen van de gemengde raad van  
beroep  van  de  Orde  der  dierenartsen  zijn  aangewezen  onder  de  leden  van  de 
gewestelijke raad wiens beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk  
vervolgde dierenarts een schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artt. 12, eerste lid, 
en 13, vijfde lid, Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen; Art. 6.1,  

1 Zie Arbitragehof nr. 195/2005, 21 dec. 2005, rolnr. 3640, A.A., 2005, 2557.
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Verdrag Rechten van de Mens; Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid en de 
onafhankelijkheid van de rechter)

(L. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.05.0011.N)

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

door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenart-
sen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rech-

ter.
Aangevochten beslissingen
De gemengde raad van beroep legde de eiser, na bevestiging van de bestreden beslis-

sing van de Nederlandstalige gewestelijke raad van de verweerster, de tuchtsanctie op van 
schorsing gedurende zes maanden van het recht de diergeneeskunde uit te oefenen wegens 
inbreuk op de naleving van de veeartsenijkundige plichtenleer, de eer, de waarachtigheid 
en de waardigheid van en de geheimhouding door de leden van de Orde in de uitoefening 
van of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, door de strafbare feiten waar-
voor de eiser resp. bij arresten van 28 maart 2002 en 31 januari 2002 van het Hof van Be-
roep te Gent strafrechtelijk werd veroordeeld.

Deze beslissing van de gemengde raad van beroep werd mede gewezen en ondertekend 
o.a. door:

- "E. D.R., dierenarts- Lid;
- R. V., dierenarts - Lid;
- A. D.B., dierenarts - Lid".
Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde toe-

stand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor 
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrek-
king tot  het doel en de gevolgen van de maatregel.  Het gelijkheidsbeginsel wordt ge-
schonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhou-
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ding staan tot het beoogde doel.
Volgens artikel 5 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der die-

renartsen, zorgen de raden der Orde "voor de naleving van de veeartsenijkundige plichten-
leer, de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van en de geheimhouding door de leden der 
Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, en zelfs bui-
ten hun beroepsbedrijvigheid in geval van zware fouten, die een weerslag zouden hebben 
op de eer van het beroep".

Volgens artikel 12, eerste lid, van deze wet is de gemengde raad van beroep met het 
Nederlands als voertaal samengesteld uit drie door de Koning aangewezen raadsheren in 
het hof van beroep, ... en uit "drie dierenartsen door het lot aangewezen onder de leden 
van de gewestelijke raad der Orde wiens beslissing bestreden wordt, met uitsluiting van 
hen die ze gewezen hebben".

Krachtens artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betref-
fende de Orde der geneesheren zijn de provinciale raden van de Orde bevoegd om "te wa-
ken over het naleven van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving 
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de onder artikel 5, 
eerste lid, bedoelde geneesheren. Hiertoe zijn zij belast met het treffen van tuchtmaatrege-
len wegens fouten die deze geneesheren in de uitoefening van hun beroep of naar aanlei-
ding ervan begaan, alsook wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, 
wanneer die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten".

Uit artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit volgt dat elke raad van beroep kennis 
neemt van het hoger beroep tegen de beslissingen die zijn genomen door de provinciale 
raden bij toepassing van artikel 6, 2°.

Volgens artikel 12, §1, zijn deze raden van beroep samengesteld uit o.m.: 1° vijf gewo-
ne en vijf plaatsvervangende leden die geneesheren zijn en die worden verkozen door de 
provinciale raden uit de geneesheren van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van 
de verkiezing sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op de lijst van de verkiezende 
provinciale raad en sedert ten minste tien jaar op één van de provinciale lijsten van de 
Orde, "... met uitzondering evenwel van zijn gewone en plaatsvervangende leden".

Hieruit volgt dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer, anders dan een tuchtrechte-
lijk vervolgde dierenarts, erop mag rekenen dat zijn zaak in hoger beroep zal worden be-
handeld door een rechtscollege waarvan de leden geen gewoon of plaatsvervangend lid 
zijn van het rechtscollege dat zijn zaak in eerste aanleg heeft behandeld.

Er bestaat voor dit onderscheid tussen tuchtrechtelijk vervolgde dierenartsen en genees-
heren geen objectieve en redelijke verantwoording, rekening houdend met het doel en de 
gevolgen van de betrokken regel.

Uit dit alles volgt dan ook dat de samenstelling van de gemengde raad van beroep die 
de aangevochten beslissing heeft genomen strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het 
beginsel van niet-discriminatie, zodat de eisers veroordeling niet naar recht verantwoord 
is (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet).

Tweede onderdeel
De regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn is een alge-

meen rechtsbeginsel dat op alle rechtscolleges en met name op de Nederlandstalige ge-
mengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen van toepassing is.

Artikel 6.1 van het E.V.R.M. vereist voor de naleving van deze waarborg dat de rech-
terlijke instanties met volle rechtsmacht, die bevoegd is - zoals te dezen de gemengde raad 
van beroep - om de in eerste aanleg gewezen beslissingen in feite en in rechte na te gaan, 
beantwoordt aan die eisen.

Dit algemeen rechtsbeginsel en deze verdragsbepaling worden geschonden wanneer de 
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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 heeft.

Zulks is het geval wanneer een of meer leden die hebben deelgenomen aan de beslis-
sing in hoger beroep waarbij aan een dierenarts een tuchtstraf is opgelegd, zoals te dezen 
wordt voorgeschreven door artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot in-
stelling van de Orde der dierenartsen, worden "aangewezen onder de leden van de gewes-
telijke raad der Orde wiens beslissing bestreden wordt".

Door die omstandigheid wordt bij de vervolgde dierenarts minstens de schijn gewekt 
dat die leden van de gemengde raad van beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid kunnen oordelen over zijn zaak, nu het rechtscollege waarvan zij lid zijn 
in eerste aanleg hierover uitspraak heeft gedaan, en met name te dezen de eiser heeft ver-
oordeeld.

Uit dit alles volgt dat de eisers veroordeling, die werd uitgesproken door een rechtscol-
lege dat omwille van zijn samenstelling bij eiser een gewettigde twijfel kon doen ontstaan 
over zijn geschiktheid om zijn zaak op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te berech-
ten, niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en van het al-
gemeen rechtsbeginsel inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instel-

ling van de Orde der dierenartsen, is de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen ook samengesteld uit drie dierenartsen die worden aangewezen 
onder de leden van de gewestelijke raad van de Orde wiens beslissing wordt be-
streden, met uitsluiting van hen die ze gewezen hebben.

2. Het onderdeel voert aan dat deze bepaling een schending van het gelijk-
heidsbeginsel oplevert ten aanzien van andere beroepsbeoefenaren wiens tucht-
zaak in hoger beroep wordt behandeld door een rechtscollege waarvan geen van 
de leden deel uitmaken van het rechtscollege dat hun zaak in eerste aanleg heeft 
behandeld.

Die  bepaling  levert  geen  schending  op  van  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet. In zijn arrest nr. 195/2005 gewezen op 21 december 2005 heeft het 
Arbitragehof in die zin beslist.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de 

Orde der dierenartsen, bepaalt dat de leden dierenartsen van de gemengde raad 
van beroep van de Orde der dierenartsen die door het lot worden aangewezen on-
der de leden van de Gewestelijke Raad van de Orde wiens beslissing bestreden 
wordt, geen deel mogen hebben uitgemaakt van het college dat de beroepen be-
slissing heeft gewezen.

Artikel 13, vijfde lid, bepaalt dat het lid of de leden van het bureau of van de 
raad die de onderzoeksopdracht hebben uitgevoerd, niet mogen deelnemen aan 
de beraadslagingen noch aan de uitspraak in tuchtzaken.



Nr. 633 - 8.12.06 HOF VAN CASSATIE 2539 

4. Het loutere feit dat de leden-dierenartsen van de gemengde raad van beroep 
zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens beslissing wordt 
bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een schijn 
van partijdigheid te kunnen wekken.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 634

1° KAMER - 8 december 2006

1º BEWIJS — ALGEMEEN - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - VOORWAARDEN

2º BEWIJS — TUCHTZAKEN — BEWIJSVOERING - BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE TUCHTOVERHEID - 
VOORWAARDEN

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHTZAKEN - 
BEWIJS - BEWIJSVOERING - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE TUCHTOVERHEID - VOORWAARDEN

1º,  2º  en  3º  De  bepalingen  van  art.  5  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens,  die  de  
verwerking  van  persoonsgegevens  binnen  bepaalde  grenzen  toelaten,  vormen  geen 
uitzondering op de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel  
4 van die wet, inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de 
proportionaliteit  in  die  verwerking;  dit  geldt  ook  voor  de  verwerking  van 
persoonsgegevens in het kader van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad 
van de Orde van architecten.  (Artt.  4  en 5,  Wet  8 dec. 1992;  Artt.  2,  19,  20 en 23, 
Architectenwet)

(ORDE VAN ARCHITECTEN e.a. T. C.)

ARREST

(A.R. D.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 januari 2006 op ver-

wijzing gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het 
Nederlands als voertaal.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 7 december 2000 werd de verweerster in haar hoedanigheid van architect 

door het bureau van de raad van de Orde van architecten van de Provincie Ant-
werpen naar de raad verwezen wegens een inbreuk op artikel 21 van het door de 
Nationale raad van de Orde der architecten op 16 december 1983 vastgestelde en 
bij koninklijk besluit van 18 april 1985 goedgekeurde "reglement van beroeps-
plichten", nu zij de eer en de waardigheid van het beroep van architect en van de 
Orde in het gedrang had gebracht door hoofdzakelijk onvolledige opdrachten te 
hebben aanvaard, minstens onvoldoende bijstand aan de opdrachtgevers te heb-
ben verleend.

De raad van de Orde van architecten van de Provincie Antwerpen verklaarde 
deze tenlastelegging bij beslissing van 31 mei 2001 bewezen, en veroordeelde 
verweerster hiervoor tot de tuchtstraf van schorsing voor een termijn van twaalf 
maanden.

Tegen deze beslissing van 31 mei 2001 werd hoger beroep aangetekend door 
de verweerster en door de tweede eiser.

In hoger beroep bevestigde de raad van beroep van de Orde van architecten bij 
beslissing van 27 maart 2002 grotendeels de beroepen beslissing, waarbij de op-
gelegde schorsing evenwel werd herleid tot drie maanden.

De verweerster tekende cassatieberoep tegen deze laatste beslissing aan. Bij 
arrest van 24 juni 2004 (A.R. D.02.0007.N) vernietigde het Hof de beslissing van 
27 maart 2002, waarbij de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep 
werd verwezen.

Bij beslissing van 13 januari 2006 verklaarde de raad van beroep van de Orde 
van architecten met het Nederlands als voertaal het hoger beroep van de ver-
weerster gegrond en dat van de tweede eiser ongegrond. De raad van beroep 
deed de beroepen beslissing van 31 mei 2001 teniet, verklaarde het door de raad 
van de Orde van architecten van de Provincie Antwerpen gevoerde onderzoek 
nietig en de vorderingen lastens de verweerster dienvolgens "niet toelaatbaar".

III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 (het "E.V.R.M.");

- artikel 22 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 6, 23, 24, 25, 1110 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 19, 20, 23 en 33 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een 

Orde van architecten";
- de artikelen 2, 4, 5 en 9 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de per-

soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals van 
kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richt-
lijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), en voor zoveel als nodig van de artikelen 2, 4 en 5 
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van deze wet in de versie van toepassing na de wijziging door de wet van 11 december 
1998.

Aangevochten beslissingen
De eisers komen op tegen de bestreden beslissing waarin de raad van beroep van de 

Orde van architecten met het Nederlands als voertaal het hoger beroep van de verweerster 
gegrond en dat van de tweede eiser ongegrond verklaart, de beroepen beslissing van 31 
mei 2001 teniet doet en voorts het door de raad van de orde van Architecten van de Pro-
vincie Antwerpen gevoerde onderzoek nietig en de vorderingen lastens de verweerster 
dienvolgens "niet toelaatbaar" verklaart. De raad van beroep stoelt zich daarbij op de vol-
gende overwegingen:

"2. Alvorens er kan geoordeeld worden over de grond van de zaak dient vooreerst on-
derzocht of het onderzoek ten deze al dan niet gebaseerd is op gegevens die de provinciale 
raad heeft opgeslagen in strijd met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Zowel de provinciale raad als de raad van beroep hebben geoordeeld dat het onderzoek 
op een regelmatige, rechtsgeldige wijze werd gevoerd maar het Hof van Cassatie heeft ge-
oordeeld:

'(...) dat de eiseres (thans de verweerster) in conclusie had opgeworpen dat het bijhou-
den van een lijst van de visa leidde tot het vormen van een bestand en dat dit niet in over-
eenstemming was met de eisen en beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992;

Dat de raad van beroep die vermeldt dat het gebruik van deze lijst niet valt onder de 
toepassing van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwer-
king van persoonsgegevens en dat het gaat om een 'stuk dat verbonden is met de beroeps-
uitoefening en dat ter beoordeling staat van de organen van de Orde binnen de uitoefening 
van hun wettelijke taak', dit verweer niet beantwoordt ...';

2.1 De eerste vraag die ten deze rijst is te weten of de lijst van de door een architect,  
binnen een bepaalde periode, bekomen visa geldt als 'een bestand' zoals bedoeld door de 
gezegde wet van 8 december 1992;

Het opslaan, dit is het verwerken van persoonsgegevens, over een zekere periode, dus 
gestructureerd, van bepaalde gegevens nopens een identificeerbaar persoon vormt een be-
stand in de zin van de wet van 8 december 1992 en vereist in principe de toestemming van 
de betrokkene, toestemming die de architect noch impliciet noch expliciet heeft gegeven;

2.2 De Orde houdt in de eerste plaats voor dat het onderzoek lastens (de verweerster) is 
gestart naar aanleiding van klachten van enkele bouwheren;

Om welke reden ook, naar welke aanleiding ook van het bestand - waarvan de Orde het 
bestaan noch het gebruik kan ontkennen - gebruik gemaakt wordt: een rechtens ongeoor-
loofd bestand kan geen rechtsgevolgen hebben;

De Orde beroept zich verder tevergeefs op art. 5 c, e en f van de wet want verliest daar-
bij uit het oog dat het Hof van Cassatie, door te stellen dat dit geen antwoord geeft op het 
verweer van (de verweerster), precies het argument verwerpt volgens (het)welk de lijst, 
het bestand, toegelaten is omdat het moet aangezien worden als verbonden met de be-
roepsuitoefening die ter beoordeling staat van de organen van de Orde binnen de uitoefe-
ning van hun wettelijke taak;

Ten onrechte stelt de Orde nog dat de architect te aanzien is als een 'onderneming' ver-
mits het beroep van architect tot op heden aangezien wordt als een 'vrij beroep' hetgeen 
onverenigbaar is met het begrip onderneming;

Uiteindelijk is de argumentatie van de Orde die haar gelijk wil bewijzen door te verwij-
zen naar de actuele formulering van de visa in de provincie Antwerpen niet ernstig want 
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zij heeft sinds het opstarten van het kwestieuze onderzoek de tekst visa gewijzigd, precies 
met verwijzing naar de wet van 8 december 1992;

3. De nietigheid van het onderzoek brengt mee dat de raad niet vermag te oordelen over 
de gegrondheid van de tenlasteleggingen" (tweede en derde blad van de bestreden beslis-
sing).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals 
van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, mogen persoonsgege-
vens slechts worden verwerkt voor duidelijk omschreven en wettige doeleinden en mogen 
zij niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden, waarbij de 
persoonsgegevens voorts, uitgaande van die doeleinden, toereikend, ter zake dienend en 
niet overmatig mogen zijn.

Voorts heeft iedere natuurlijke persoon bij toepassing van artikel 2 van de wet van 8 
december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, 
bij de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op eerbiedi-
ging van zijn persoonlijke levenssfeer, terwijl hij bij toepassing van artikel 4 van de wet 
van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 
1998, in kennis moet worden gesteld van o.m. de identiteit van de houder van het bestand, 
van de wettelijke of reglementaire basis van de verzameling van de gegevens, van de 
doeleinden ervan alsook van zijn recht van toegang tot die gegevens.

Deze bepalingen - noch enige andere bepaling van de wet van 8 december 1992, zoals 
van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998 - maken de mogelijkheid 
tot het verwerken van een bestand met persoonsgegevens afhankelijk van het vereiste dat 
de betrokkene, hetzij expliciet hetzij impliciet, zijn toestemming zou moeten geven dat 
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, in bestand zouden worden opgenomen.

Bovendien benadrukte de tweede eiser in zijn appelconclusie dat er van een inbreuk op 
de wet van 8 december 1992 hoe dan ook geen sprake kon zijn, nu "(d)e Orde van archi-
tecten (...)  via de wet  van 26 juni 1963 een wettelijke bevoegdheid als  tuchtoverheid 
(heeft) en (...) tot taak (heeft) de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep te be-
palen en ze te doen naleven", en dat "(z)ij (...) toezicht (houdt) op de eer en de waardig-
heid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van 
hun beroep (artikel 2 wet 26 juni 1963).

In dezelfde context bepaalt artikel 9 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht 
vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, dat een persoon die voor het eerst 
in een bepaalde verwerking wordt geregistreerd, hiervan niet in kennis dient te worden ge-
steld wanneer de verwerking kadert in een door of krachtens de wet geregelde relatie tus-
sen de betrokken persoon en de houder van het bestand (art. 9, eerste lid, sub 3°, van de 
wet van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 decem-
ber 1998).

Te dezen wordt in de bestreden beslissing niet vastgesteld dat de voorwaarden van arti-
kel 5 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet 
van 11 december 1998, niet zouden zijn nageleefd, noch dat verweersters recht op eerbie-
diging van haar persoonlijke levenssfeer zou zijn miskend, noch dat de verwerking van de 
persoonsgegevens niet zou kaderen in de wettelijke relatie die tussen de verweerster als 
architect en de eerste eiser bestaat.

Door ervan uit te gaan dat het bijhouden van een bestand en het opslaan van persoons-
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gegevens "in principe de toestemming van de betrokkene (vereist)", dat verweerster, als 
architect, deze toestemming "noch impliciet noch expliciet heeft gegeven" en dat er spra-
ke is van "een rechtens ongeoorloofd bestand", schendt de raad van beroep dan ook de ar-
tikelen 2, 4, 5 en 9 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals van kracht vóór 
de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG 
van 24 oktober 1995).

In zoverre de raad van beroep zich baseert op de wet van 8 december 1992 "tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens", zoals van kracht na de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting 
van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), is de bestreden beslissing evenmin naar 
recht verantwoord.

Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de wij-
ziging door de wet van 11 december 1998, heeft iedere natuurlijke persoon in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op be-
scherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van 
zijn persoonlijke levenssfeer, terwijl persoonsgegevens bij toepassing van artikel 4 van de 
wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de wijziging door de wet van 11 december 
1998, eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk om-
schreven en gerechtvaardigde doeleinden dienen te worden verkregen en verwerkt, reke-
ning houdend met o.m. de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasse-
lijke wettelijke en reglementaire factoren, en voorts o.m. ook proportioneel en nauwkeurig 
moeten worden bijgehouden.

Evenwel is het ook in het licht van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de 
wijziging door de wet van 11 december 1998, niet noodzakelijk vereist dat de betrokkene 
zijn ondubbelzinnige toestemming moet verlenen voor de verwerking van de persoonsge-
gevens.

Bij toepassing van artikel 5 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de 
wijziging door de wet van 11 december 1998, is de verwerking van persoonsgegevens im-
mers niet alleen mogelijk wanneer de betrokkene daarvoor ondubbelzinnige toestemming 
heeft verleend (litt. a van het voormelde art. 5), maar o.m. ook wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de 
verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie 
(litt. c), wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van open-
baar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opge-
dragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens 
worden verstrekt (litt. e), alsook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de beharti-
ging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of 
van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde 
van deze wet, niet zwaarder doorwegen (litt. f).

Te dezen benadrukte de tweede eiser in zijn appelconclusie dat er van een inbreuk op 
de wet van 8 december 1992 hoe dan ook geen sprake kon zijn, nu "(d)e Orde van archi-
tecten (...)  via de  wet van 26 juni  1963 een wettelijke  bevoegdheid als tuchtoverheid 
(heeft) en (...) tot taak (heeft) de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep te be-
palen en ze te doen naleven", en dat "(z)ij (...) toezicht (houdt) op de eer en de waardig-
heid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van 
hun beroep (artikel 2 wet 26 juni 1963)", waarbij hij uitdrukkelijk verwees naar de voor-
melde bepalingen van artikel 5 van de wet van 8 december 1992 (medio p. 3 van de 
"tweede besluiten na cassatie").
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Als tuchtrechtelijke instelling moet de Orde van architecten worden beschouwd als een 
openbare instelling die deel heeft aan de uitoefening van het openbaar gezag, en die, blij-
kens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van architecten", 
de wettelijke taak heeft om de voorschriften van de plichtenleer van de architecten te doen 
naleven. Deze wettelijke taak blijkt voorts uit de wettelijke opdracht die, overeenkomstig 
de artikelen 19 en 20 van de wet van 26 juni 1963, toekomt aan de raden van de Orde om, 
als organen van deze laatste, toezicht uit te oefenen op de eer, de discretie en de waardig-
heid van hun leden in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep 
van architect en om uitspraak te doen in tuchtzaken, alsook uit de wettelijke taak die bij 
toepassing van artikel 23 van de wet van 26 juni 1963 toekomt aan het bureau van de raad 
om klachten te onderzoeken en om in voorkomend geval de desbetreffende architect naar 
de raad te verwijzen.

Gelet op deze wettelijke omschrijving van de opdracht van de Orde van architecten en 
haar organen kon de raad van beroep - die immers nergens vaststelt dat de fundamentele 
rechten van de verweerster door het bijhouden van de lijst met visa zouden zijn geschon-
den, noch dat de voorwaarden van artikel 4 van de wet van 8 december 1992, zoals van 
kracht na de wijziging door de wet van 11 december 1998, niet zouden zijn nageleefd - in 
de bestreden beslissing dan ook niet wettig oordelen dat het bijhouden van een bestand 
met visa van de architect en het opslaan van persoonsgegevens "in principe de toestem-
ming van de betrokkene (vereist)", dat de verweerster, als architect,  deze toestemming 
"noch impliciet noch expliciet heeft gegeven", dat er sprake is van "een rechtens ongeoor-
loofd bestand" en dat de tweede eiser "zich verder tevergeefs (beroept) op art. 5 c, e en f 
van de wet".

Aldus schendt de raad van beroep in de bestreden beslissing de artikelen 2, 4 en 5 van 
de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzich-
te van de verwerking van persoonsgegevens" in de versie van toepassing na de wijziging 
door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 okto-
ber 1995), alsook de wettelijke omschrijving van de opdracht van de eerste eiser, zodat 
ook de artikelen 2, 19, 20 en 23 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde 
van architecten" worden geschonden.

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel verwijt vooreerst aan de raad van beroep dat het niet alle ge-

gevens vermeldt waarop het zijn beslissing, dat het bestand onregelmatig was, 
grondt.

5. De bestreden beslissing hoefde niet, bij afwezigheid van conclusie daarom-
trent, vast te stellen dat alle voorwaarden vervuld waren om de bepaling van de 
wet van 8 december 1992 toepasselijk te verklaren.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Het onderdeel verwijt verder aan de beslissing dat zij de bepalingen schendt 

van de wet van 8 december 1992 in de versie vóór de wijziging door de wet van 
11 december 1998, doordat zij de toestemming vereist van de betrokkene voor de 
verwerking.

7. De beslissing is kennelijk gebaseerd op de wet zoals zij op 11 december 
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1998 werd gewijzigd.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Het onderdeel voert verder aan, kort samengevat, dat gelet op de bepalingen 

van artikel 5, sub c, e en f, van de wet van 8 december 1992 de tuchtorganen het 
recht hadden persoonsgegevens te verwerken.

9. De bepalingen van artikel 5, zoals gewijzigd, van die wet laten weliswaar de 
verwerking van persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toe  maar  vormen 
geen uitzondering op de regel van artikel 4 van die wet die ook moet worden na-
geleefd door de betrokken overheid.

De doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit in de verwerking van 
de persoonsgegevens moeten inzonderheid worden geëerbiedigd zoals bepaald in 
dat artikel 4.

10. De raad van beroep geeft te kennen, met de verwijzing naar het eerder 
standpunt van de architect en van de Orde, dat een correcte beoordeling van de 
taken van de Orde en van de rechten van de architect ertoe leidt dat het bestand 
als een verboden bestand moet worden beschouwd.

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

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 635

3° KAMER - 11 december 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
STELSEL VAN VERMINDERDE ARBEIDSPRESTATIES - IN AANMERKING TE NEMEN LOON - GEVOLG

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
STELSEL VAN VERMINDERDE ARBEIDSPRESTATIES - FORFAITAIRE VERGOEDING - IN AANMERKING TE 
NEMEN LOON

3º LOON — BESCHERMING - ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD - GEVOLG

1º  De  opzeggingsvergoeding  ten  gunste  van  een  werknemer  tewerkgesteld  onder  het  
stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de  
werkgever dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief  
recht  heeft  op  het  tijdstip  van  de  kennisgeving  van  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst;  de  omstandigheid  dat  de  werknemer  na  het  einde  van  de 
verminderde arbeidsprestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten  
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met  volledige  arbeidsprestaties  en  hij  ingevolge  de  eenzijdige  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest,  doet daaraan geen 
afbreuk1. (Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 101, eerste lid, 102, eerste lid, en 
103, Herstelwet 22 jan. 1985)

2º Voor wat  betreft  het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in artikel  101,  
zesde lid, Herstelwet 22 jan. 1985 dient die vergoeding berekend met inachtneming van  
het loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving 
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Art. 101, zesde lid, Herstelwet 22 jan. 
1985)

3º Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van rechtswege 
rente  verschuldigd  is  vanaf  het  tijdstip  waarop  het  eisbaar  wordt,  is  een dwingende 
wetsbepaling ten voordele van de werknemer2. (Art. 10, Loonbeschermingswet)

(B. T. QUICK RESTAURANTS n.v.)

ARREST

(A.R. S.04.0143.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 101, in de versie van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 13 

februari 1998 en vóór de wijziging ervan bij wet van 23 december 2001, 102, in de versie 
van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 22 december 1995 en vóór de wijzi-
ging ervan bij wet van 30 december 2001, 103 en 107bis, §1, van de herstelwet van 22 ja-
nuari 1985 houdende sociale bepalingen;

- artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 10, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij grondwetswij-

ziging van 21 februari 2002, en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond, het inciden-
teel beroep van de verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof ver-
nietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 10 mei 2001 in zoverre dat het bedrag van 
de forfaitaire schadevergoeding bepaalde op 650.544 BEF (16.126,56 euro).  Opnieuw 
recht doende, veroordeelt het arbeidshof de verweerster tot betaling van een forfaitaire 
schadevergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven 
inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd, 
het overeenstemmende nettogedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest. Het 

1 Cass. 6 nov. 1989, A.R. 6699, nr. 141.
2 Cass. 25 maart 1991, A.R. 9053, nr. 396.
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arbeidshof bevestigt voor het overige het vonnis van 10 mei 2001, en dus ook in de mate 
dat het oordeelde dat de verweerster geen bijkomende opzeggingsvergoeding verschul-
digd is aan de eiseres. Het arbeidshof komt tot die beslissingen onder meer op grond van 
de volgende motieven:

"2. De beoordeling
2.1. Opzeggingsvergoeding:
Tussen partijen bestaat geen betwisting over het feit dat (de eiseres) sedert 1 oktober 

1998 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dit in het kader van een haar bij cao 
toegekend recht, zoals bedoeld in artikel 102, §1, van de herstelwet houdende sociale be-
palingen van 22 januari 1985, hierna de Herstelwet genoemd.

Uit de inhoud van haar brief van 8 juni 1998 blijkt dat zij van dit recht gebruik wenste 
te maken voor onbepaalde tijd.

Het staat evenmin ter discussie dat zij sedert 1 oktober 1998 vanwege (de verweerster) 
een loon ontving in verhouding tot de vermindering van de arbeidsprestaties.

Geen enkel element van het dossier laat toe te besluiten dat aan deze vermindering van 
de arbeidsprestaties een einde werd gesteld voorafgaand aan de opzegging en het navol-
gend onmiddellijk ontslag, noch bij overeenkomst, noch eenzijdig door (de eiseres).

Op het ogenblik van de opzegging en het navolgend onmiddellijk ontslag behoorde (de 
eiseres) derhalve nog steeds tot de in artikel 103 van de Herstelwet bedoelde groep van 
werknemers die hun arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 van diezelfde wet heb-
ben verminderd.

Voor dergelijke werknemers bevat artikel 103 van de Herstelwet een van de artikelen 
82 en 39 Arbeidsovereenkomstenwet afwijkende regeling voor het vaststellen van de door 
de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding.

In de versie zoals te dezen van toepassing bepaalt artikel 103 van de sociale Herstelwet:
'De termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeids-

prestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd zal in geval van een 
eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, worden berekend 
alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met de duur van deze op-
zeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij het vaststellen van de ver-
goeding bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978'.

Deze afwijkende regeling blijft derhalve beperkt tot de vaststelling van de duur van de 
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en, daarbij aansluitend, van de 
duur van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeen-
stemmende opzeggingsvergoeding.

Dit artikel bevat echter geen bepalingen die de omvang en de samenstelling van het ba-
sisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeg-
gingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het 'gemene' 
arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet.

Dat het geenszins de bedoeling was van de wetgever om ook een bijzondere, afwijken-
de regeling in te voeren voor het bedrag en de samenstelling van het basisjaarloon dat in 
aanmerking moet  worden  genomen voor  de berekening van  de opzeggingsvergoeding 
blijkt niet alleen uit de tekst van artikel 103 van de Herstelwet, maar ook uit de voorberei-
dende werken.

In dit verband kan nuttig verwezen worden naar het Senaatsverslag namens de Com-
missie voor sociale aangelegenheden over het ontwerp van herstelwet houdende sociale 
bepalingen (...) waar het volgende werd genoteerd:

'Een lid vraagt of uit dit artikel kan worden afgeleid dat indien het loon voor een vol-
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tijdse betrekking 40.000 BEF bedraagt en de termijn waarop de opzeggingsvergoeding 
slaat, zeven maanden, de werkgever 280.000 BEF zal moeten betalen. De minister merkt 
op dat het alleen de bedoeling van de regering is geweest, voor de berekening van de duur 
van de opzeggingstermijn (en de daarmee overeenstemmende vergoeding), rekening te 
houden met een voltijdse fictieve betrekking. In het gegeven voorbeeld betekent dit dus 
dat de opzeggingsvergoeding gelijk zal zijn aan de bezoldiging op het moment van de 
deeltijds werkende werknemer, vermenigvuldigd met zeven maanden'.

De bewering van (de eiseres) dat het antwoord van de minister niet duidelijk was en 
nog ruimte laat voor interpretatie dat het de bedoeling was van de wetgever om via artikel 
103 van de sociale Herstelwet aan de betrokken werknemer het recht te geven op de beta-
ling van een opzeggingsvergoeding, berekend op basis van een fictief voltijds loon, is al te 
ver gezocht en manifest onjuist.

Uit het antwoord van de minister blijkt overigens meteen ook dat bij de voorbereiding 
van de Herstelwet werd uitgegaan van de veronderstelling dat zonder wetgevend ingrijpen 
zowel voor de vaststelling van de normaal door de werkgever in acht te nemen opzeg-
gingstermijn als voor de berekening van de corresponderende opzeggings-vergoeding het 
loon in aanmerking moest worden genomen dat de betrokken werknemer op dat ogenblik 
daadwerkelijk verdiende in het kader van zijn deeltijdse tewerkstelling.

Indien de wetgever een andere interpretatie had voorgestaan van de artikelen 82 en 39 
Arbeidsovereenkomstenwet was een wetgevend initiatief in de zin van artikel 103 van de 
Herstelwet overigens volkomen overbodig geweest.

Hoewel dit uiteraard niet determinerend is bij de beoordeling van dit geschil moet wor-
den vastgesteld dat ook de huidige minister van Tewerkstelling en Arbeid in 2002 deze 
mening blijft toegedaan, wat blijkt uit haar antwoord op een parlementaire vraag gesteld 
door senator Erdman. (...)

Opnieuw is de andersluidende interpretatie die (de eiseres) aan het antwoord van de mi-
nister tracht te geven kennelijk onjuist.

Het (arbeidshof) stelt vast dat tussen partijen geen betwisting bestaat over het feit dat 
(de verweerster) een opzeggingstermijn van 24 maanden in acht diende te nemen, zodat 
de betekende opzeggingstermijn voldoende was.

Vermits (de eiseres) onmiddellijk werd ontslagen op 30 september 1999, dus tijdens de 
betekende opzeggingstermijn en zonder dringende reden, heeft zij recht op de betaling 
van een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het resterend gedeelte van de op-
zeggingstermijn, ook hierover bestaat geen discussie.

Rest vervolgens de vraag naar de omvang van het voor de berekening van deze opzeg-
gingsvergoeding in aanmerking te nemen basisjaarloon.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de 
werkgever die de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst beëindigt  zonder 
dringende reden en zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen aan de werknemer een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met (het 
resterende gedeelte van) de opzeggingstermijn.

Zoals terecht werd overwogen in het door (de eiseres) geciteerde arrest van het Hof van 
Cassatie van 16 november 1992, blijkt uit die wetsbepaling dat het recht van de ontslagen 
werknemer op een opzeggingsvergoeding ontstaat zodra het ontslag wordt gegeven zon-
der opzegging en zonder dringende reden en dat het bedrag van die vergoeding wordt be-
rekend met inachtneming van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft op grond 
van de arbeidsovereenkomst waardoor hij is gebonden op de dag van het ontslag, terwijl 
die wetsbepaling niet als voorwaarde stelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
op het ogenblik van de beëindiging reeds was begonnen.
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Deze op zich correcte overwegingen zijn evenwel niet van aard om het standpunt van 
(de eiseres) kracht bij te zetten.

Op het ogenblik van het ontslag was (de eiseres) immers met (de verweerster) verbon-
den door een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij  op dat ogenblik slechts aan-
spraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde arbeids-
prestaties.

Tevergeefs tracht (de eiseres) een ietwat geforceerd onderscheid te maken tussen werk-
nemers die hun arbeidsprestaties slechts kunnen verminderen mits toestemming van hun 
werkgever en in dit kader een individuele overeenkomst sluiten met hun werkgever en de 
werknemers, zoals (de eiseres), aan wie bij cao (of ingevolge een wettelijke bepaling) het 
recht werd verleend om hun arbeidsprestaties te verminderen en aan wie de werkgever 
derhalve de beoogde vermindering van de arbeidsprestaties niet kan weigeren.

Feit blijft immers dat in beide gevallen de oorspronkelijk tussen de werkgever en de 
werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden en met name de arbeidsduur en het cor-
responderende loon worden gewijzigd, hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij voor onbepaal-
de tijd.

Hoe een dergelijke wijziging van de initiële arbeidsvoorwaarden tot stand komt en hoe 
deze wijziging en haar gevolgen precies moeten worden gekwalificeerd is daarbij niet re-
levant, net zo min als de vraag of in het kader van deze wijziging werd of diende te wor-
den overgegaan tot de redactie van een nieuwe, schriftelijke arbeidsovereenkomst con-
form artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Het is dan ook slechts ten overvloede dat moet worden opgemerkt dat de eenzijdige be-
slissing van (de eiseres) om haar arbeidsprestaties te halveren noodzakelijk heeft geleid 
tot nieuwe afspraken tussen partijen omtrent de nieuwe uurregeling vanaf 1 oktober 1998, 
zodat er wel degelijk een nieuwe overeenkomst betreffende de arbeidsduur is tot stand ge-
komen, wat als zodanig niet wordt betwist en ook in het verlengde ligt van de brief van 23 
september 1998 waarin (de eiseres) voorstelt om tijdens een onderhoud haar toekomstige 
werkplanning en uurrooster te bespreken.

Of (de eiseres) al dan niet het recht had om eenzijdig en onmiddellijk een einde te stel-
len aan deze nieuwe arbeidsduurregeling is in het kader van dit dossier al evenmin rele-
vant nu, zoals gezegd, niet ter discussie staat dat op het ogenblik van het ontslag nog geen 
einde was gesteld aan de nieuwe regeling en derhalve op dat ogenblik nog steeds de sedert 
1 oktober 1998 gewijzigde arbeidsvoorwaarden golden.

Het (arbeidshof) wenst er in dit verband op te wijzen dat de vermindering van de ar-
beidsprestaties bij toepassing van artikel 102, §1, en 102bis van de Herstelwet, in tegen-
stelling tot de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij toepassing van 
de artikelen 100,  eerste lid, en 100bis,  de door de werkgever gegeven opzegging niet 
schorst. (vgl. artikel 101bis Herstelwet)

Anders dan het geval is bij de 'volledige' loopbaanonderbreker of de arbeidsongeschikte 
werknemer is het derhalve niet zo dat de werknemer, die zijn arbeidsprestaties verminder-
de, tijdens de duur van de opzeggingstermijn noodzakelijk opnieuw voltijds wordt tewerk-
gesteld en opnieuw het overeenstemmende voltijds loon ontvangt.

De terechte overwegingen van het Hof van Cassatie in het arrest van 6 september 1982 
(...) m.b.t. de opzeggingsvergoeding verschuldigd in geval van ontslag tijdens een periode 
van arbeidsongeschiktheid kunnen derhalve geenszins bij analogie worden toegepast in dit 
geschil, nu de gevorderde opzeggingsvergoeding er niet toe strekt (de eiseres) te vergoe-
den voor het verlies ingevolge haar ontslag van het recht om het werk volledig te hervat-
ten na het einde van de vermindering van haar arbeidsprestaties, tegen de loonvoorwaar-
den die op dat ogenblik gelden.
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Ook de overige argumenten en vergelijkingen die (de eiseres) in dit kader ontwikkelt 
zijn niet pertinent en alleszins niet van aard om afbreuk te doen aan bovenstaande overwe-
gingen en besluitvorming.

(De eiseres) heeft derhalve slechts recht op de betaling van een opzeggingsvergoeding 
waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de voordelen 
waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op het ogenblik van het onmid-
dellijk ontslag en niet overeenkomstig een hypothetisch voltijds loon dat zij zou verdiend 
hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben verminderd.

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering is het (de eiseres) 
die het bewijs moet leveren dat zij recht heeft op een hogere opzeggingsvergoeding dan 
de opzeggingsvergoeding die zij inmiddels heeft ontvangen.

Het staat niet ter discussie dat (de verweerster) een opzeggingsvergoeding betaalde van 
2.536.045 BEF corresponderend met het nog niet verstreken gedeelte van de opzeggings-
termijn, hetzij 22 maanden op basis van een jaarloon van 1.383.297 BEF.

Indien (de eiseres) aanspraak wil maken op de betaling van een hogere opzeggingsver-
goeding dient zij uiteraard te bewijzen dat het in aanmerking te nemen basisjaarloon meer 
bedroeg dan 1.383.297 BEF.

Alleen al rekening houdend met het feit dat enkel de lonen en voordelen waarop (de ei-
seres) aanspraak had in het kader van haar deeltijdse tewerkstelling in aanmerking komen 
en dat de toekenning van betaalde extralegale verlofdagen niet als loonvoordeel kunnen 
worden gekwalificeerd bedraagt het in aanmerking te nemen basisjaarloon hoe dan ook 
minder dan 1.383.297 BEF.

(Het blijkt inderdaad niet dat voor de extralegale verlofdagen meer werd betaald dan 
het normale loon zodat er evident geen sprake is voor (de eiseres) van een bijkomend 
loonvoordeel.)

Het enige in geld waardeerbare voordeel dat het recht op een loopbaanonderbreking 
voor (de eiseres) opleverde en dat als een (loon)voordeel in de zin van artikel 39 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet kan worden beschouwd, is de effectief betaalde en voor de 
becijfering  van  de opzeggingsvergoeding  in  aanmerking genomen aanvullende  premie 
GIB LBO (loopbaanonderbreking).

Dat het door (de eiseres) uitgeoefende recht om haar arbeidsprestaties met de helft te 
verminderen zou corresponderen met een voordeel waarvan de financiële waarde gelijk is 
aan de prijs die betaald wordt ingeval het voordeel niet wordt genoten, zoals (de eiseres) 
voorhoudt, is een bewering die iedere grondslag mist.

Gelet op het voorgaande werd de vordering in betaling van een aanvullende opzeg-
gingsvergoeding terecht afgewezen, het hoger beroep is bijgevolg niet gegrond",

en:
"2.2. Forfaitaire vergoeding:
(...) 
Vermits (...) niet werd aangetoond dat (de eiseres) werd ontslagen om een voldoende 

reden in de zin van artikel 101 van de Herstelwet werd haar terecht een forfaitaire vergoe-
ding gelijk aan 6 maanden loon toegekend.

Voor de becijfering van deze vergoeding moet onder 'loon' worden verstaan het loon en 
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Waarom de eerste rechter een vergoeding toekende van 650.544 BEF (6 x 108.424 
BEF) is niet duidelijk.

De eerste rechter beperkte zijn motivering in dit verband tot: 'De berekening van dit ba-
sisloon door verwerende partij wordt niet ernstig betwist, tenzij dat volgens eisende partij 
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het voltijds loon en de voltijdse premies en vergoedingen dienen te worden in aanmerking 
genomen'.

Nochtans blijkt bij nazicht dat reeds in eerste aanleg door (de verweerster) in hoofdorde 
werd gesteld dat de vergoeding diende te worden beperkt tot 6 maandlonen en onderge-
schikt  op  basis  van  een  jaarsalaris  gelijk  aan  1.242.989 BEF wat  correspondeert  met 
103.582 BEF op maandbasis.

Bovendien is de betwisting tussen partijen desbetreffend niet louter terug te brengen tot 
het al dan niet rekening houden met de vermindering van de arbeidsprestaties, de betwis-
ting omvat in tegendeel ook de opname en de omvang van bepaalde voordelen.

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering is het (de eiseres) 
die het bewijs moet leveren van het bestaan en de omvang van de lonen en voordelen 
waarop zij haar becijfering van de verschuldigde vergoeding steunt.

Zoals reeds uiteengezet sub 2.1. houdt (de eiseres) ten onrechte rekening met een hypo-
thetisch voltijds loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst en houdt 
zij evenzeer ten onrechte rekening met het voordeel bestaande uit de toekenning van ex-
tralegale verlofdagen.

Voor het overige kan het (arbeidshof) slechts vaststellen dat (de eiseres) zich ertoe be-
perkt te verwijzen naar een faxbericht (...) dat (de verweerster) haar verzond met een de-
tailbecijfering van de toegekende opzeggingsvergoeding.

Het (arbeidshof) stelt vast dat (de eiseres) op geen enkel ogenblik betwist dat zij enkel 
de bedragen en voordelen ontving zoals vermeld in de conclusies van (de verweerster).

Dat (de verweerster), al dan niet bij vergissing, de toegekende opzeggingvergoeding 
becijferde op een hoger basisjaarloon, zoals verduidelijkt in bedoeld faxbericht volstaat 
niet om te besluiten dat deze bedragen in aanmerking moeten worden genomen voor de 
becijfering van de conform artikel 101 van de Herstelwet verschuldigde forfaitaire ver-
goeding.

Nu (de eiseres) niet verduidelijkt waarom, a fortiori niet bewijst dat het lopende loon en 
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst meer bedroegen dan het door 
(de verweerster) erkende bedrag van 1.242.989 BEF, kan slechts een bedrag van 621.494 
BEF of 15.406,43 euro worden toegekend".

Grieven
Artikel 102, §1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, 

hieronder afgekort als Herstelwet, in de versie die in deze zaak van toepassing is, bepaalt 
dat een uitkering wordt toegekend aan de werknemer die met zijn werkgever overeenkomt 
om zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het normaal aantal 
arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een collectieve 
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet, ofwel een beroep doet op de 
bepalingen van artikel  102bis van de Herstelwet.  Die  overeenkomst  wordt  schriftelijk 
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor een arbeidsovereenkomst voor 
deeltijdse arbeid.

Krachtens artikel 101 van de Herstelwet mag de werkgever wanneer de arbeidspresta-
ties worden verminderd met toepassing van artikel 102, §1, geen handeling verrichten die 
ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een drin-
gende reden of om een voldoende reden, en dat vanaf de dag van het akkoord of van de 
aanvraag tot drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties.

Krachtens artikel 107bis, §1, van de Herstelwet, heeft de werknemer die de in artikel 
102 van die wet bepaalde wettelijke mogelijkheden heeft uitgeput, aansluitend op de peri-
ode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht om over te gaan naar een deel-
tijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde arbeidsregime als op de werknemer 
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van toepassing was tijdens de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties met 
toepassing van artikel 102.

Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat de op het ogenblik van de verminde-
ring van de arbeidsprestaties bestaande voltijdse arbeidsovereenkomst ingevolge die ver-
mindering niet wordt beëindigd, noch blijvend wordt vervangen, maar dat de arbeidspres-
taties op grond van een overeenkomst vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gel-
den voor een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, worden verminderd en dat na het einde 
van de vermindering van de arbeidsprestaties de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in 
beginsel van rechtswege haar volle uitvoering herkrijgt.

Hieruit volgt dat, wanneer de vermindering van arbeidsprestaties een einde neemt, de 
werkgever en de werknemer hun wederzijdse verbintenissen weer moeten uitvoeren als 
voordien en dat het loon zal worden vastgesteld op grond van de bepalingen van wetten 
en overeenkomsten die van toepassing zijn op het moment dat de arbeidsprestaties worden 
hervat als vóór de vermindering.

1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 103 van de Herstelwet zal de termijn van de opzegging ter kennis ge-

bracht aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft ver-
minderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werk-
gever, worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 
Met de duur van deze opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij 
het vaststellen van de vergoeding, bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereen-komstenwet.

Overeenkomstig artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, is de partij die een 
voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder 
inachtneming van de opzeggingstermijn, gehouden de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeg-
gingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte ervan. Met lopend loon wordt bedoeld, 
het loon waarop de bediende aanspraak maakt op het ogenblik waarop de arbeidsovereen-
komst wordt beëindigd en op grond van de arbeidsovereenkomst waardoor hij op de dag 
van het ontslag is gebonden.

Die opzeggingsvergoeding heeft tot doel op forfaitaire wijze alle schade te dekken die 
uit de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit. In geval van 
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdens een pe-
riode van vermindering van arbeidsprestaties in het kader van artikel 102 van de Herstel-
wet heeft de opzeggingsvergoeding ook tot doel de schade te vergoeden die de werknemer 
leidt door het verlies van het recht om na het einde van de vermindering van arbeidspres-
taties het werk te hervatten onder de op dat moment toepasselijke loon-voorwaarden voor 
niet verminderde arbeidsprestaties.

Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding moet in dat geval derhalve, krach-
tens de wet, het loon in aanmerking worden genomen waarop de werknemer aanspraak 
kon maken op het ogenblik van het ontslag zonder de tijdelijke vermindering van arbeids-
prestaties, op grond van de oorspronkelijke niet beëindigde arbeidsovereenkomst.

Het arbeidshof stelt vast dat tussen de partijen geen betwisting bestaat over het feit dat 
de eiseres sinds 1 oktober 1998 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dat in het 
kader van een haar bij collectieve arbeidsovereenkomst toegekend recht, zoals bedoeld in 
artikel 102, §1, van de Herstelwet, dat de verweerster op 26 juli 1999 aan de eiseres een 
opzeggingstermijn van 24 maanden betekende, ingaand op 1 augustus 1999, en dat de ei-
seres op 30 september 1999, dus tijdens de betekende opzeggingstermijn, onmiddellijk 
werd ontslagen zonder dringende reden (blz. 5, eerste vijf alinea's, en blz. 7, eerste twee 
alinea's van het arrest).
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Het arbeidshof stelt eveneens vast dat tussen partijen geen betwisting bestaat over het 
feit dat de verweerster een opzeggingstermijn van 24 maanden in acht diende te nemen, 
zodat de betekende opzeggingstermijn voldoende was, en evenmin over het feit dat de ei-
seres, vermits zij onmiddellijk werd ontslagen op 30 september 1999, tijdens de betekende 
opzeggingstermijn en zonder dringende reden, recht heeft op de betaling van een opzeg-
gingsvergoeding overeenstemmend met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn 
(blz. 7, eerste twee alinea's van het arrest).

Door te beslissen dat de eiseres slechts recht heeft op de betaling van een opzeggings-
vergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de 
voordelen waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op het ogenblik van 
het onmiddellijk ontslag en niet overeenkomstig een hypothetisch voltijds loon dat zij zou 
verdiend hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben verminderd, schendt het 
arbeidshof artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 101, 102, 103 en 
107bis, §1, van de Herstelwet.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering in betaling van een aanvullende op-
zeggingsvergoeding terecht werd afgewezen, en verklaart het hoger beroep bijgevolg niet 
wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet uitgezonderd).

1.2. Tweede onderdeel 
1.2. 1 Eerste subonderdeel
Krachtens artikel 101 van de Herstelwet, in de versie die in deze zaak van toepassing is, 

mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties worden verminderd met toepassing van 
artikel 102, §1, geen handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken 
aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, of om een voldoende reden. Dat verbod gaat in de dag van 
het akkoord en eindigt drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeids-
prestaties.

Het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bepaalt dat de werkgever die, ondanks 
voormelde bepalingen, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een dringende reden of 
een voldoende reden, gehouden is om aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij 
een verbreking van de arbeidsovereenkomst van de werknemer moeten worden betaald.

Het arbeidshof stelt vast dat niet werd aangetoond dat de eiseres werd ontslagen om een 
voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstelwet, en dat haar terecht een for-
faitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toegekend (blz. 11, eerste alinea, 
van het arrest).

Het voor de berekening van die forfaitaire vergoeding in aanmerking te nemen loon is 
hetzelfde als dat welk voor de berekening van de opzeggingsvergoeding wordt in rekening 
gebracht. Het recht op de forfaitaire vergoeding ontstaat op het ogenblik van het ontslag 
zonder dringende of voldoende reden. Aangezien de vermindering van de arbeidspresta-
ties de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst laat bestaan en die na het einde van de ver-
mindering van de arbeidsprestaties van rechtswege haar volle uitvoering herneemt, dient 
de forfaitaire vergoeding berekend te worden rekening houdend met het loon waarop de 
werknemer aanspraak kon maken op het ogenblik van het ontslag zonder de tijdelijke ver-
mindering van de arbeidsprestaties op grond van de oorspronkelijke niet beëindigde ar-
beidsovereenkomst, overeenkomstig wat werd uiteengezet in het eerste onderdeel van dit 
middel.

Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de eiseres bij de berekening van de forfai-
taire ontslagvergoeding ten onrechte rekening houdt met een hypothetisch voltijds loon en 
voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.
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Het arbeidshof verklaart het hoger beroep niet wettig ongegrond en het incidenteel be-
roep niet wettig gedeeltelijk gegrond en veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling 
van een forfaitaire vergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voor-
geschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre 
verschuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke 
interest (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalin-
gen, de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 10 en 11 van de Grondwet uit-
gezonderd).

1.2.2. Tweede subonderdeel
In de mate dat wordt aangenomen dat de forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van 

zes maanden bedoeld in het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bij een beëindi-
ging van de dienstbetrekking, tijdens een periode van vermindering van de arbeidspresta-
ties moet worden berekend op het loon verschuldigd voor die verminderde arbeidspresta-
ties, leidt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 101 en 102 van de Herstelwet tot 
een ongelijke behandeling en discriminatie van de werknemers die worden ontslagen op 
een ogenblik dat zij de vermindering van de arbeidsprestaties effectief genieten in verge-
lijking met werknemers die eveneens door artikel 101 van de Herstelwet tegen ontslag be-
schermd zijn, maar nog niet of niet meer een effectieve vermindering van arbeidspresta-
ties genieten.

Werknemers die met toepassing van artikel 102 van de Herstelwet hun arbeidsprestaties 
verminderen, worden door artikel 101 van de Herstelwet beschermd tegen iedere hande-
ling van de werkgever die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrek-
king, behalve wanneer een dringende reden of een voldoende reden voorhanden is. Die 
ontslagbescherming gaat in de dag van het akkoord of de dag van de aanvraag en eindigt 
drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties. Bij miskenning 
van het ontslagverbod is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de 
werknemer gelijk aan zes maanden loon, onverminderd de vergoedingen die bij een ver-
breking van de arbeidsovereenkomst aan een werknemer moeten worden betaald.

Valt het ontslag zonder dringende reden of voldoende reden in de periode tussen de dag 
van het akkoord of de dag van de aanvraag tot vermindering van de arbeidsprestaties en 
de effectieve vermindering van de arbeidsprestaties of in de periode van drie maanden 
volgend op het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties, dan heeft de werkne-
mer recht op een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes maanden loon zonder dat bij 
de bepaling daarvan rekening wordt gehouden met de vermindering van prestaties.

Valt het ontslag zonder dringende of voldoende reden op een ogenblik dat de werkne-
mer de vermindering van de arbeidsprestaties effectief geniet, dan heeft hij recht op een 
forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes maanden loon dat in de hier aangehouden hy-
pothese wordt berekend op grond van het loon verschuldigd ingevolge de verminderde ar-
beidsprestaties.

Wanneer wordt aangenomen dat de forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van zes 
maanden bedoeld in het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bij een beëindiging 
van de dienstbetrekking tijdens een periode van vermindering van de arbeidsprestaties 
moet worden berekend op het loon verschuldigd voor die verminderde arbeidsprestaties, 
wordt de groep van beschermde werknemers die zich bevindt in de periode van effectieve 
vermindering van de arbeidsprestaties ongelijk behandeld en gediscrimineerd ten aanzien 
van de groep beschermde werknemers die zich bevindt in de periode van het akkoord tot 
aan de effectieve vermindering van de arbeidsprestaties, of in de periode van drie maan-
den na het eindigen van de vermindering van de arbeidsprestaties.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiseres ten onrechte rekening houdt met een 
hypothetisch voltijds  loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, 
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verklaart bijgevolg het hoger beroep niet wettig ongegrond en het incidenteel beroep niet 
wettig gedeeltelijk gegrond en veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling van een 
forfaitaire schadevergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorge-
schreven inhoudingen voor sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre ver-
schuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke in-
terest (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen, 
artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet uitgezonderd).

Artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof be-
paalt dat voornoemd hof, bij wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen om-
trent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet be-
doelde regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Eiser vraagt dan ook dat het Hof aan het Arbitragehof de volgende vraag stelt en zijn 
uitspraak aanhoudt tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben 
gedaan over de volgende vraag:

"Schendt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 101 en 102 van de Herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de gecoördi-
neerde Grondwet zo geïnterpreteerd dat krachtens die bepalingen een werknemer die valt 
onder de ontslagbescherming van artikel 101 van die wet en die in de periode voorafgaand 
aan of onmiddellijk volgend op de vermindering van de arbeidsprestaties wordt ontslagen 
zonder dringende reden of voldoende reden, recht heeft op een forfaitaire vergoeding die 
gelijk is aan zes maanden loon zonder rekening te houden met de vermindering van de ar-
beidsprestaties, terwijl een werknemer die valt onder de ontslagbescherming van artikel 
101 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en die in de peri-
ode van effectieve vermindering van de arbeidsprestaties wordt ontslagen zonder dringen-
de reden of voldoende reden, recht heeft op een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes 
maanden loon verschuldigd ingevolge de verminderde arbeidsprestaties?".

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 101, in de versie van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 13 fe-

bruari 1998 en vóór de wijziging ervan bij wet van 23 december 2001 van de herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 5, 702, 3°, 870 en 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1153, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, en 1315 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 2, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 22 mei 

2001, en 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt het recht te ken-
nen en toe te passen op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten;

- de algemene rechtsbeginselen inzake het ambt van de rechter.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond, het inciden-
teel beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van 
de arbeidsrechtbank van 10 mei 2001 in zoverre dat het bedrag van de forfaitaire schade-
vergoeding bepaalt op 650.544 BEF (16.126,56 euro). Opnieuw recht doende, veroordeelt 
het  arbeidshof  de  verweerster  tot  betaling  van  een  forfaitaire  schadevergoeding  van 
15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de so-
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ciale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende 
nettogedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest. Voor het overige wordt het 
vonnis van 10 mei 2001 bevestigd. Het arbeidshof komt tot die beslissingen onder meer 
op grond van de volgende motieven:

"2.3. Interesten
Met betrekking tot dit onderdeel van de oorspronkelijke vordering beperkt (de eiseres) 

zich ertoe haar initiële vordering opnieuw te stellen zonder desbetreffend enige grief te 
ontwikkelen en met name zonder te verduidelijken, laat staan te bewijzen dat op het ge-
vorderde bruto bedrag verwijlintresten of vergoedende intresten verschuldigd zijn vanaf 
30 september 1999".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
1. Artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het exploot van dagvaar-

ding de opgave bevat van het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van 
de vordering. De woorden "korte samenvatting van de middelen" bedoelen niet de rechts-
regels, maar wel de feitelijke gegevens die aan de vordering ten grondslag liggen.

Artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de akte van hoger beroep de 
uiteenzetting van de grieven bevat. Voor de nakoming van die verplichting is het noodza-
kelijk maar voldoende dat de appellant de grieven die hij aan de bestreden beslissing richt, 
vermeldt op een wijze die klaar en duidelijk genoeg is om de geïntimeerde in staat te stel-
len zijn conclusie voor te bereiden en de appelrechter in staat te stellen de draagwijdte er-
van na te gaan, zonder dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden 
vermeld.

Krachtens artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bestaat, inzake verbinte-
nissen die enkel betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, de schade-
vergoeding wegens vertraging in de uitvoering, nooit in iets anders dan in de wettelijke 
interest, verwijl- of moratoire interest genoemd. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat 
die schadevergoeding verschuldigd is zonder dat de schadelijder enig verlies hoeft te be-
wijzen. Overeenkomstig het derde lid van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, is zij 
verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze 
van rechtswege doet lopen.

Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat voor het loon van 
rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. 
Krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet, verstaat die wet onder meer onder loon, 
het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten las-
te van de werkgever.

De forfaitaire vergoeding waarin artikel 101 van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als de Herstelwet, voorziet wanneer een 
werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, ontslagen wordt zonder dringende 
of voldoende reden, is geld waarop de werknemer recht heeft ingevolge dergelijke beëin-
diging van zijn dienstbetrekking en dat ten laste van de werkgever. De vergoeding waarin 
artikel 101 van de Herstelwet voorziet, is dus loon in de zin van artikel 2 van de Loonbe-
schermingswet,  zodat  daarop,  krachtens  artikel  10  van  de  Loonbeschermingswet,  van 
rechtswege interest verschuldigd is.

Die interest is een verwijlinterest, zodat de schadelijder geen bewijs van enig verlies 
moet leveren om daarop recht te hebben en het volstaat dat hij de interest vordert.

2. De eiseres vorderde een "schadevergoeding loopbaanonderbreking", "te vermeerde-
ren met de verwijl-, minstens de vergoedende intresten vanaf 30 september 1999 en de ge-
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rechtelijke intresten vanaf dagvaarding" (laatste blad van de aanmaning-dagvaarding van 
27 januari 2000, laatste blad van de akte van hoger beroep ontvangen ter griffie op 20 juni 
2000, blz. 17 van de conclusie ontvangen ter griffie op 22 augustus 2002, blz. 22 van de 
syntheseconclusie ontvangen ter griffie op 22 januari 2003).

Door in de inleidende dagvaarding melding te maken van de deeltijdse beroepsloop-
baan-onderbreking die zij genoot en van de verbreking van de arbeidsovereenkomst door 
de verweerster op 30 september 1999 en op grond van dat ontslag een "schadevergoeding 
loopbaanonderbreking" te vorderen te vermeerderen met de verwijl-, minstens de vergoe-
dende interest vanaf 30 september 1999, heeft de eiseres de middelen van haar vordering 
kort samengevat.

Door in haar verzoekschrift tot hoger beroep en in haar voornoemde conclusies in be-
roep, na eveneens melding te hebben gemaakt van de verbreking van de arbeidsovereen-
komst door de verweerster met onmiddellijke ingang op 30 september 1999, de volledige 
vernietiging te vragen van het vonnis van de eerste rechter, dat op het netto-opeisbaar ge-
deelte van de toegekende vergoeding wettelijke interest toekent vanaf 27 januari 2000, en 
op het volledige, d.i. het brutobedrag van die vergoeding, de verwijl-, minstens de vergoe-
dende interest te vorderen vanaf 30 september 1999, vermeldde de eiseres haar bezwaren 
tegen de bestreden beslissing op voldoende duidelijke wijze.

Aangezien de eiseres verwijlinterest vorderde op de brutobedragen, vorderde zij die a 
fortiori op de daarmee overeenstemmende nettobedragen.

Het arbeidshof stelt vast dat op 30 september 1999 de arbeidsovereenkomst onmiddel-
lijk beëindigd werd (blz. 4, laatste alinea, van het arrest) en dat niet is aangetoond dat de 
eiseres werd ontslagen om een voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstel-
wet zodat haar terecht een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toege-
kend (blz. 11, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Aangezien de eiseres volgens de vaststellingen van het arbeidshof aldus krachtens arti-
kel 101 van de Herstelwet recht heeft op een forfaitaire vergoeding wegens miskenning 
door de verweerster van het in die bepaling opgenomen ontslagverbod, en zij daarop in 
duidelijke termen verwijlinterest vorderde, diende het arbeidshof die interest toe te ken-
nen.

Door te overwegen dat de eiseres zich m.b.t. dit onderdeel van de oorspronkelijke vor-
dering ertoe beperkt haar initiële vordering opnieuw te stellen, zonder dienaangaande eni-
ge grief te ontwikkelen en met name niet te verduidelijken, laat staan te bewijzen dat op 
het gevorderde brutobedrag verwijl- of vergoedende interest verschuldigd is vanaf 30 sep-
tember 1999 en de verweerster enkel te veroordelen tot gerechtelijke interest op het netto-
gedeelte van de toegekende forfaitaire vergoeding,  schendt het arbeidshof de artikelen 
702, 3°, en 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, 101 van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepalingen, 1153 van het Burgerlijk Wetboek, en 2 en 10 van de 
Loonbeschermingswet.

2.2. Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van 

een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd, moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Die regels betreffende de bewijslast inzake verbin-
tenissen gelden enkel voor rechtsfeiten.

Ook artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk iedere partij het be-
wijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert, heeft enkel betrekking op de door die 
partij aangevoerde feiten, en niet op de toepasselijke rechtsregel, noch op de draagwijdte 
of inhoud van die rechtsregel.
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Het komt alleen de rechter toe te bepalen wat de toepasselijke rechtsregel is, die toe te 
passen op de regelmatig aan hem voorgelegde feiten en aldus het geschil te beslechten. 
Dat vloeit voort uit de algemene rechtsbeginselen betreffende het ambt van de rechter en 
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt het recht te kennen 
en toe te passen op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten. Beide rechtsbe-
ginselen vinden hun neerslag in artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk 
de rechter niet mag weigeren recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stil-
zwijgen, de duisterheid of onvolledigheid van de wet.

Het behoort inderdaad tot de taak van de rechter de juiste wettelijke grondslag te bepa-
len en, gelet op de feiten die door de partijen werden aangevoerd en bewezen werden ver-
klaard, het afwijzen of toekennen van de vordering wettelijk te verantwoorden. Het mag 
de partijen dan ook niet verweten worden niet de rechtsregel te hebben aangewezen die op 
hun vordering van toepassing is.

2. De eiseres maakte in de inleidende dagvaarding en in haar conclusies in hoger be-
roep melding van de deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking die zij genoot en van de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst door de verweerster op 30 september 1999. Zij 
vorderde een "schadevergoeding loopbaanonderbreking", "te vermeerderen met de ver-
wijl-, minstens de vergoedende intresten vanaf 30 september 1999 en de gerechtelijke in-
tresten vanaf dagvaarding" (laatste blad van de aanmaning-dagvaarding van 27 januari 
2000, laatste blad van de akte van hoger beroep ontvangen ter griffie op 20 juni 2000, blz. 
17 van de conclusie ontvangen ter griffie op 22 augustus 2002, blz. 22 van de synthese-
conclusie ontvangen ter griffie op 22 januari 2003).

Het arbeidshof stelt vast dat op 30 september 1999 de arbeidsovereenkomst onmiddel-
lijk beëindigd werd (blz. 4, laatste alinea, van het arrest) en dat niet is aangetoond dat de 
eiseres werd ontslagen om een voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstel-
wet zodat haar terecht een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toege-
kend (blz. 11, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt dat de eiseres zich met betrekking tot dit onderdeel van de 
vordering, te weten de gevorderde interest, ertoe beperkt haar initiële vordering opnieuw 
te stellen zonder desbetreffend enige grief te ontwikkelen en met name zonder te verdui-
delijken, laat staan te bewijzen dat op het gevorderde brutobedrag verwijlinterest of ver-
goedende interest verschuldigd is vanaf 30 september 1999.

Daarmee verplicht het arbeidshof de eiseres het bewijs te leveren van de inhoud en de 
draagwijdte van de rechtsregels die van toepassing zijn op dat onderdeel van haar vorde-
ring, zijnde artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 en 10 van de Loon-
beschermingswet.

Door aldus te oordelen weigert het arbeidshof de door de eiseres aangevoerde feiten te 
toetsen aan artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en aan de artikelen 2 en 10 van de 
Loonbeschermingswet, legt het aan de eiseres een bewijslast op bovenop de in artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde be-
wijslast en verzuimt het arbeidshof zijn taak uit te oefenen zoals bepaald in artikel 5 van 
het Gerechtelijk Wetboek en door de algemene rechtsbeginselen betreffende het ambt van 
de rechter en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt de wet 
te kennen en toe te passen op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten. Het 
arbeidshof schendt aldus de genoemde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen.

Het bestreden arrest veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling van alleen ge-
rechtelijke  interest  op  het  nettogedeelte  van  een  forfaitaire  vergoeding  van  15.406,43 
euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zeker-
heid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd en bevestigt niet wettig het bestre-
den vonnis voor het overige (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde 
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wetsbepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Artikel 39, §1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat 

wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de over-
eenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wet-
telijk bepaalde opzegtermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopende loon dat overeenstemt hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling behelst die opzeg-
gingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 102, §1, eerste lid, van de Her-
stelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt een uitkering 
toegekend aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn ar-
beidsprestatie te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeids-
uren van een voltijdse betrekking ofwel de toepassing vraagt van een collectieve 
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet.

Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 101, eerste lid, van dezelfde 
wet, mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties werden verminderd met 
toepassing van voormeld artikel 102, geen handeling verrichten die ertoe strekt 
eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende 
reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een vol-
doende reden.

Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter ken-
nis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voor-
meld artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal berekend worden alsof de werkne-
mer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermij-
nen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoe-
ding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

3. Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die te-
werkgesteld is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van 
eenzijdige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  door  de  werkgever,  aan-
spraak kan maken op een opzegtermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de 
werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, 
§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet is daarentegen niet voorzien in een afwij-
king, zodat die opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkge-
steld onder het stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzij-
dige beëindiging door de werkgever dient berekend met inachtneming van het 
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loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisge-
ving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De omstandigheid dat de werknemer na het einde van de verminderde arbeids-
prestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten met volle-
dige arbeidsprestaties en hij ingevolge de eenzijdige beëindiging van de arbeids-
overeenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest, doet daaraan geen 
afbreuk.

4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel 
Eerste subonderdeel
5. Artikel 101, zesde lid, van de Herstelwet van 22 januari 1985, zoals te dezen 

van toepassing, bepaalt dat de werkgever die, ondanks de bepalingen van het 
voormelde eerste lid, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een dringende re-
den of een voldoende reden, gehouden is om aan de werknemer een forfaitaire 
vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd 
de  vergoedingen  die  bij  een  verbreking  van  de  arbeidsovereenkomst  aan  de 
werknemer moeten worden betaald.

6. Om de redenen aangeven in het antwoord op het eerste onderdeel, is voor 
wat betreft het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in voornoemd 
artikel  101,  zesde lid,  evenmin een afwijking voorzien,  zodat  die vergoeding 
eveneens dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer 
effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.

7. Het eerste subonderdeel faalt derhalve naar recht. 
Tweede subonderdeel
8. Het subonderdeel voert aan dat er een discriminatie bestaat tussen, ener-

zijds, de werknemers die effectief verminderde arbeidsprestaties leveren en, an-
derzijds,  de  werknemers  die  de  verminderde  arbeidsprestaties  hebben  aange-
vraagd of die hun volledige arbeidsprestaties sedert minder dan drie maanden 
hebben hernomen, gezien in geval van ontslag zonder dringende of voldoende 
reden, de eerste een forfaitaire vergoeding ontvangen berekend op grond van het 
loon verschuldigd ingevolge de verminderde arbeidsprestaties, terwijl de tweede 
een forfaitaire vergoeding ontvangen berekend op grond van het loon verschul-
digd voor de volledige arbeidsprestaties.

Het subonderdeel gaat aldus ervan uit dat de beide groepen werknemers die al-
len vallen onder de ontslagbescherming bepaald in voormeld artikel 101 zich in 
dezelfde situatie bevinden.

9. Op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontvangen 
de werknemers die op dat ogenblik effectief verminderde arbeidsprestaties leve-
ren ook een verminderd loon, terwijl daarentegen de werknemers die nog steeds 
volledige arbeidsprestaties leveren in afwachting van het akkoord omtrent hun 
verminderde  arbeidsprestaties  dan wel  hun  volledige  arbeidsprestaties  minder 
dan drie maanden hebben hernomen, op hetzelfde tijdstip hun volledig loon ont-
vangen.
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Het onderdeel gaat dan ook uit van de verkeerde veronderstelling dat de beide 
groepen werknemers zich ten aanzien van de ontslagregeling in dezelfde toe-
stand bevinden en mist derhalve feitelijke grondslag.

10. Om dezelfde redenen dient geen prejudiciële vraag te worden gesteld aan 
het Arbitragehof, zoals voorgesteld door de eiseres.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
11. De verweerster voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

nieuw is.
12. Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van 

rechtswege rente verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop het eisbaar wordt, is 
een dwingende wetsbepaling ten voordele van de werknemer.

De schending van dergelijke wetsbepaling kan voor het eerst voor het Hof aan-
gevoerd worden.

13. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
14.  De beschermingsvergoeding bij  vermindering van arbeidsprestaties,  be-

paald in artikel 101 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-
palingen, zoals te dezen van toepassing, is een voordeel in geld waarop de werk-
nemer ten laste van de werkgever aanspraak kan maken ingevolge de beëindi-
ging van de dienstbetrekking, mitsdien loon in de zin van artikel 2 van de Loon-
beschermingswet.

Deze vergoeding is  opeisbaar  vanaf  de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst door de werkgever in strijd met artikel 101 van de voormelde Herstelwet.

15. Luidens artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van rechtswege rente 
verschuldigd op het loon vanaf het tijdstip dat het eisbaar wordt.

16. Het arrest veroordeelt de verweerster tot het betalen van gerechtelijke inte-
rest op het netto-gedeelte van de forfaitaire vergoeding van 15.406,43 euro vanaf 
de datum van de dagvaarding, te dezen 22 januari 2000, en kent zodoende geen 
interest toe vanaf de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
de verweerster op 30 september 1999, zoals door de eiseres gevorderd.

17. Het arrest schendt door aldus te oordelen artikel 10 van de Loon-bescher-
mingswet, zodat het onderdeel in zoverre gegrond is.

Overige grieven
18. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen verwijlinterest toekent vanaf 

30 september 1999 op het netto-gedeelte van 15.406,43 euro en uitspraak doet 
over de kosten.

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

Veroordeelt de eiseres tot vier vijfden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Simont.

Nr. 636

3° KAMER - 11 december 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - NIET-CONCURRENTIEBEDING 
- VERBINTENIS - MISKENNING - RECHTSVORDERING - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - NIET-CONCURRENTIEBEDING - 
VERBINTENIS - MISKENNING - RECHTSVORDERING - AANVANG

3º LOON — BESCHERMING - INTEREST - WERKGEVER - INHOUDING - 
BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE - OPZEGGINGSVERGOEDING - 
EINDEJAARSPREMIE - VARIABEL LOON - BONUSSEN - GEVOLG

4º LOON — BESCHERMING - INTEREST - ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - 
WIJZIGINGSWET - ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN 
ONDERNEMINGEN - AARD

1º  en  2º  Indien  de  arbeidsovereenkomst  een  niet-concurrentiebeding  bevat,  is  de 
verbintenis  tot  nakoming  ervan  een  gevolg  van  de  arbeidsovereenkomst  en  is  de 
rechtsvordering waartoe deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst  
ontstaan;  deze  vordering  is  dienvolgens  onderworpen aan  de in  artikel  15  bedoelde 
verjaringstermijn,  met  dien  verstande  dat  de  in  die  bepaling  bedoelde  eenjarige  
verjaringstermijn een aanvang neemt bij het verstrijken van de periode tijdens welke het 
concurrentieverbod van toepassing is en de voormelde verbintenis een einde neemt1.  
(Art. 15, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding, van de eindejaarspremie en van het variabel loon bestaande uit  
bonussen die verbonden zijn aan het  realiseren van een bepaalde omzet,  dat  hij  als 
bedrijfsvoorheffing  en  sociale  zekerheidsbijdrage  inhoudt23.  (Art.  10, 
Loonbeschermingswet; Artt. 270, enig lid, 1°, en 272, eerste lid, W.I.B. 1992; Art. 23, §1, 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

1 Cass. 7 april 2003, A.R. S.00.0013.F, nr. 229 en noot.
2 Ibid.
3 Art. 10, Wet 12 april 1965, vóór de inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2002 betreffende de 
sluiting van de ondernemingen (zie de artt. 82 en 90, §1, van die Wet), op de dag van de uitspraak 
van het arrest van het Hof was art. 82 van die Wet van 26 juni 2002 nog niet in werking getreden.
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4º Artikel 82 van de wet van 26 juni  2002 dat  artikel 10 van de Loonbeschermingswet  
vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin  
van de Loonbeschermingswet is geen interpretatieve wetsbepaling. (Art. 82, Wet 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen)

(S.S.A. BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
(...)
4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 23 van de wet van 12 april 1965 tot bescherming van het loon der 

werknemers, artikel 10, in zijn versie vóór de wijziging bij wet van 26 juni 2002;
- de artikelen 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 

ondernemingen;
- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-

zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;
- artikel 7 van het Gerechtelijk wetboek;
- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 270, enig lid, 1°, en 272, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1992).
Bestreden beslissing
De derde kamer van het Arbeidshof te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 15 

februari 2005 verweerders' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof 
hervormt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat de verweerder terecht impliciet ont-
slag heeft vastgesteld lastens de eiseres op 10 augustus 2000. Het arbeidshof veroordeelt 
de eiseres tot betaling van bepaalde bedragen als provisionele verbrekingsvergoeding, pro 
rata dertiende maand, feestdagenloon en vakantiegeld daarop, schadevergoeding wegens 
verlies van een bonus en het vakantiegeld daarop, bepaalde bonussen en vakantiegeld 
daarop, alsmede de wettelijke en de gerechtelijke interest op die bedragen. Voorts beves-
tigt het arbeidshof het vonnis van de eerste rechter in de mate dat hij de vordering tot het 
bekomen van achterstallig commissieloon voor 1997 als ongegrond afgewezen had, en, 
vooraleer uitspraak te doen over het resterend gedeelte van de hoofdvordering, beveelt het 
arbeidshof de heropening der debatten teneinde bepaalde berekeningen te verduidelijken 
en stukken over te leggen.

Het arbeidshof oordeelt dat de interest, tot betaling waarvan de eiseres wordt veroor-
deeld ten gunste van de verweerder, moeten worden berekend op de zogenaamde "bruto-
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bedragen". Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 27, nr. 
8):

"De heer D. vordert betaling van de interest op de gevorderde bedragen die brutobedra-
gen zijn. De vennootschap betoogt dat de interest slechts verschuldigd zijn op de nettobe-
dragen nu het gewijzigde artikel 10 van de loonbeschermingswet geen uitwerking heeft 
bij gebreke aan koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsdatum.

Het (arbeidshof) deelt de zienswijze van de heer D. en zegt dat de interest verschuldigd 
zijn op de bruto verschuldigde bedragen.

Aangezien uit de voorbereidende werken van de wet van 26 juni 2002 blijkt dat de aan-
gebrachte wijziging aan artikel 10 van de Loonbeschermingswet een interpretatie beves-
tigt die steun vindt in het doel zelf van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, oor-
deelt het (arbeidshof) dat de interest verschuldigd zijn op de toegekende bruto-bedragen, 
ook al is de wet van 26 juni 2002 nog niet in werking getreden".

Grieven
Luidens artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers, is voor het loon van rechtswege rente verschuldigd met ingang van 
het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat arti-
kel, slaat dit enkel op het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

Deze bepaling is van toepassing op de opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en 
het variabel loon bestaande uit bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een be-
paalde omzet.

Luidens artikel 270, enig lid, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
is bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezol-
digingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, eerste lid, 1°, van datzelfde 
wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1°, vermelde belastingschuldigen 
het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden. 
Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arbeidshof het be-
staan niet vaststelt, niet het recht te eisen dat hem die voorheffing zou worden betaald.

Luidens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de 
bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere betaling van het loon ingehou-
den en is deze die bijdrage, samen met de zijne, verschuldigd aan de Rijksdienst voor So-
ciale Zekerheid. Bijgevolg kan de werknemer niet de betaling van zijn sociale zekerheids-
bijdragen vorderen van de werkgever.

Bijgevolg kan de rechter geen interest toekennen op het brutobedrag van de opzeg-
gingsvergoeding, de eindejaarspremie en het variabel loon.

Bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemin-
gen wordt artikel 10 van de genoemde wet van 12 april 1965 vervangen door een tekst 
waarvan de eerste alinea de bestaande tekst herneemt en de tweede alinea stelt dat de be-
doelde, van rechtswege verschuldigde rente wordt berekend op het loon vooraleer de in 
artikel 23 van dezelfde wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.

Luidens artikel 23, eerste lid, 1°, van de genoemde wet van 12 april 1965 mogen op het 
loon van de werknemer de inhoudingen krachtens de belastingswetgeving en de wetge-
ving op de sociale zekerheid worden in mindering gebracht.

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen 
in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en veror-
deningen worden wetten na hun afkondiging in het Belgisch Staatsblad opgenomen (eer-
ste lid) en zijn zij verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendma-
king tenzij de wet een andere termijn heeft bepaald (tweede lid).
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Naar luid van artikel 90, §1, van de genoemde wet van 26 juni 2002 bepaalt de Koning 
de datum waarop deze wet in werking treedt. Op het ogenblik waarop het arbeidshof uit-
spraak deed, te weten 15 februari 2002, lag geen Koninklijke beslissing voor tot inwer-
kingstelling van de bedoelde wet van 26 juni 2002, zoals door het arbeidshof zelf erkend.

Aldus was de bij wet van 26 juni 2002 gewijzigde tekst van artikel 10 van de genoemde 
wet van 12 april 1965 nog niet van toepassing, ook niet indien zou geoordeeld zijn dat ar-
tikel 82 van de wet van 26 juni 2002 zou moeten worden opgevat als een interpretatieve 
wet, in de zin van artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan aangenomen wordt dat 
zij één geheel vormt met de uitgelegde wet, nu deze, bij veronderstelling interpretatieve 
wet nog niet in werking was getreden.

Door niettemin de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerder van interest, 
berekend op de brutobedragen van de verbrekingsvergoeding, pro rata dertiende maand, 
feestdagenloon  en vakantiegeld  daarop  en bepaalde bonussen  en vakantiegeld daarop, 
schendt het arbeidshof derhalve alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalin-
gen.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
De derde kamer van het Arbeidshof te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 15 

februari 2005 verweerders' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof 
hervormt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat de verweerder terecht impliciet ont-
slag heeft vastgesteld lastens de eiseres op 10 augustus 2000. Het arbeidshof veroordeelt 
de eiseres tot betaling van verschillende bedragen aan de verweerder en, vooraleer uit-
spraak te doen over het resterend gedeelte van de hoofdvordering, beveelt het arbeidshof 
de heropening der debatten teneinde bepaalde berekeningen te verduidelijken en stukken 
over te leggen. Het arbeidshof verklaart verder eiseres' incidenteel hoger beroep ontvanke-
lijk doch ongegrond en stelt de verjaring van de oorspronkelijke tegenvordering vast.

Wat dit incidenteel hoger beroep betreft oordeelt het arbeidshof als volgt:
"De vennootschap stelde haar tegenvordering tot het bekomen van een verbrekingsver-

goeding en een niet-concurrentievergoeding pas in bij conclusies die op 28 juni 2002 ter 
griffie van de arbeidsrechtbank werden neergelegd.

De heer D. werpt terecht op dat de tegenvordering is verjaard nu zij werd ingesteld bui-
ten de bij artikel 15 WAO voorziene termijn.

De dagvaarding die op verzoek van de Heer D. werd betekend heeft krachtens artikel 
2244 Burgerlijk Wetboek de verjaring gestuit van zijn vordering. De vennootschap kan 
deze niet als stuitingsgrond van haar eigen vordering inroepen. De stuiting strekt immers 
enkel ten voordele van degene die de stuitingsdaad heeft verricht.

Dat de tegenvordering enkel als verweer zou zijn ingesteld doet daar niets aan af. Het 
Hof  van  Cassatie  oordeelde  in  die  zin  in  een  arrest  van  3  maart  2003,  (A.R. 
S.02.0035.N)".

Grieven
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-over-

eenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag over-
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schrijden.
Vorderingen die weliswaar gegrond zijn op de arbeidsovereenkomst, doch slechts ont-

staan na het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen niet onderworpen worden aan de 
verjaringstermijn, neergelegd in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Dit is met name het geval voor de vordering, strekkende tot het bekomen van een ver-
goeding wegens miskenning, door de gewezen werknemer, van een hem bij de arbeids-
overeenkomst opgelegd concurrentieverbod voor bepaalde activiteiten gedurende een be-
paalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dergelijke vorderingen zijn on-
derworpen  aan  de  gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  van  10  jaar  voor  persoonlijke 
rechtsvorderingen, bedoeld in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
te rekenen vanaf de datum van het feit dat aanleiding geeft tot het ontstaan van de vorde-
ring.

Hoogstens kan de éénjarige verjaringstermijn, bedoeld in artikel 15 van de Arbeids-
overeenkomstenwet, worden toegepast, voor wat de vordering tot het bekomen van een 
vergoeding wegens miskenning van het niet-concurrentiebeding betreft, vanaf het verstrij-
ken van de periode tijdens dewelke het concurrentieverbod geldig was.

Te dezen stelde het arbeidshof vast dat de verweerder terecht op 10 augustus 2000 con-
tractbreuk had vastgesteld in hoofde van de eiseres en werd door partijen niet betwist dat 
luidens artikel 15 van de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst een concurrentie-
verbod gold voor verweerder gedurende twaalf maanden na het einde van de arbeidsover-
eenkomst (zie met name de synthese beroepsconclusie voor verweerder, p. 42, nr. 10.2.).

Aldus moest worden aangenomen dat het concurrentieverbod gold tot en met 10 augus-
tus 2001.

De eiseres hield voor in conclusie (synthesebesluiten in hoger beroep p. 51, nr. 2.2.) dat 
de verweerder vanaf 16 oktober 2000 als "sales en marketing verantwoordelijke" werd te-
werkgesteld door een concurrerende firma.

Het arbeidshof stelt vast dat eiseres' vordering tot het bekomen van een "niet-concur-
rentievergoeding" gesteld werd bij conclusie die op 28 juni 2002 werd ingediend ter grif-
fie, het weze binnen de tien jaar na 16 oktober 2000 en alleszins binnen het jaar na 10 au-
gustus 2001.

Het arbeidshof kon dienvolgens eiseres' vordering tot het bekomen van een vergoeding 
wegens miskenning van een niet-concurrentiebeding, niet wettig verjaard verklaren.

Het arbeidshof schendt derhalve alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbe-
palingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel
Ontvankelijkheid
7. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang op grond dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 inmiddels in werking 
is getreden.

8. De grond van niet-ontvankelijkheid is niet te onderscheiden van het onder-
zoek van het middel en moet worden verworpen.

Het middel zelf
9. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
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loon der werknemers, zoals te dezen van toepassing, naar luid waarvan voor het 
loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het 
eisbaar is, slaat blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel, enkel op 
het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

10. Artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) be-
paalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door de belastingsplichtigen die 
als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, 
1°, van dat wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1°, vermelde 
belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetref-
fende voorheffing in te houden.

Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arrest 
het bestaan niet vaststelt, niet het recht te eisen dat hem die voorheffing zou wor-
den betaald.

11. Krachtens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, wordt de bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere be-
taling van het loon ingehouden en is deze die bijdrage, samen met de zijne, ver-
schuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijgevolg kan de werknemer de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen 
niet van de werkgever vorderen.

12. De opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en het variabel loon be-
staande uit bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een bepaalde om-
zet zijn voordelen ten laste van de werkgever, toegekend aan de werknemer inge-
volge de beëindiging van de dienstbetrekking, en maken derhalve overeenkom-
stig artikel 2 van de Loonbeschermingswet loon uit in de zin van deze wet.

13. Het arrest schendt de voormelde wetsbepaling, zoals te dezen van toepas-
sing, door interest toe te kennen op het brutobedrag van deze vergoedingen, tot 
betaling waarvan de eiseres ten aanzien van de verweerder veroordeeld wordt.

14. Het arrest vermocht niet zijn beslissing te gronden op artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt in die zin 
dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin van de 
Loonbeschermingswet, vermits dit artikel 82 geen interpretatieve wetsbepaling is 
en omdat krachtens krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 
de inwerkingtreding op 1 juli 2005 van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 
juni 2002 slechts van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ont-
staat vanaf 1 juli 2005.

15. Het middel is gegrond.
Vijfde middel
Ontvankelijkheid
16. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het geen 

belang vertoont.
17. Krachtens artikel 65, §2, negende lid, en artikel 86 van de Arbeidsovereen-

komstenwet, heeft het niet-concurrentiebeding dat aan de bepalingen van artikel 
65 voldoet, geen uitwerking wanneer aan de bediendenovereenkomst een einde 
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wordt gemaakt tijdens de proeftermijn, ofwel na deze periode door de werkgever 
zonder dringende reden.

18. Het arrest oordeelt dat de verweerder terecht contractbreuk van de eiseres 
heeft ingeroepen.

Deze beslissing werd op tevergeefse wijze in het eerste middel bekritiseerd.
Zodoende staat vast dat de eiseres de bediendenovereenkomst eenzijdig beëin-

digd heeft zonder dringende reden en het niet-concurrentiebeding geen uitwer-
king heeft.

19. Hieruit volgt dat de eiseres alleszins niet gerechtigd is op het gedeelte van 
de niet-concurrentievergoeding, specifiek wegens schending van het niet-concur-
rentiebeding.

In zoverre de tegenvordering de betaling nastreeft van dit gedeelte van de ver-
goeding wegens schending van het niet-concurrentiebeding heeft de eiseres dien-
volgens geen belang en is het middel niet ontvankelijk.

20. De omstandigheid dat het niet-concurrentiebeding geen uitwerking heeft, 
staat er evenwel niet aan in de weg dat de werkgever nog aanspraak kan maken 
op de terugbetaling van de forfaitaire vergoeding, bepaald in artikel 65, §2, vijf-
de lid, 4°, en zesde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre deze ver-
goeding is betaald.

In zoverre heeft het middel wel belang en dient de grond van niet-ontvanke-
lijkheid te worden verworpen.

Het middel zelf
21. Luidens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaren 

de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden.

22. Indien de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding bevat,  is  de 
verbintenis tot nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de 
rechtsvordering waartoe deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereen-
komst ontstaan.

Deze vordering is dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde ver-
jaringstermijn, met dien verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige ver-
jaringstermijn een aanvang neemt bij het verstrijken van de periode tijdens welke 
het concurrentieverbod van toepassing is en de voormelde verbintenis een einde 
neemt.

23. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de arbeidsovereenkomst op 10 augustus 2000 werd beëindigd;
- de verweerder tot een concurrentieverbod was gehouden voor een periode 

van 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst;
-  de  eiseres  haar  vordering tot  betaling van de  niet-concurrentievergoeding 

heeft ingesteld op 28 juni 2002, dit is binnen het jaar na het einde van de termijn 
van het concurrentiebeding.
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24. Door te oordelen dat de vordering van de eiseres is verjaard nu zij werd in-
gesteld buiten de door artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn, 
schendt het arrest deze wettelijke bepaling.

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

aan de verweerder van interest, berekend op het brutobedrag van de verbrekings-
vergoeding, de pro rata dertiende maand, het feestdagenloon met het vakantie-
geld daarop, bepaalde bonussen met het vakantiegeld daarop, de verjaring vast-
stelt van de tegenvordering van de eiseres in zoverre dit betrekking heeft op de 
terugbetaling van de in artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, en zesde lid, van de Arbeids-
overeenkomstenwet bedoelde vergoeding en uitspraak doet over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in drie vijfden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 637

3° KAMER - 11 december 2006

1º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - OMVANG

2º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - WEIGERING - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN - 
GEZINSBIJSLAG - GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - VERBLIJFSVOORWAARDE - 
AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE MINISTER - BETWISTING - 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - GEZINSBIJSLAG - GEWAARBORGDE 
GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE 
GEVALLEN - BESLISSING VAN DE MINISTER - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - 
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OMVANG

5º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - WEIGERING - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - MOTIVERING VAN 
BESTUURSHANDELINGEN

1º  Artikel  2,  tweede  lid,  van  de wet  van 20 juli  1971  tot  instelling  van  gewaarborgde  
gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe:  
aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te beoordelen wanneer een  
afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigenswaardige gevallen opportuun is.  (Art. 
2, tweede lid, Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag)

2º, 3º en 4º De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die  
de  minister  of  zijn  ambtenaar  genomen  heeft  op  grond  van  de  hem  toevertrouwde  
discretionaire  bevoegdheid,  is  weliswaar  bevoegd  om  toezicht  te  houden  op  de 
wettigheid van de bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij  
het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar  
vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in  
de plaats van het bestuur te stellen1.  (Art. 580, 8°, b, Ger.W.; Art. 2, tweede lid, Wet 20 
juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding der machten)

5º De arbeidsrechtbank is bevoegd de beslissing van de minister of zijn ambtenaar, waarbij  
geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoorwaarde, te toetsen aan de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. (Art. 580, 8°, 
b, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid  T. A. en  RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG 
VOOR WERKNEMERS.)

ARREST

(A.R. S.06.0016.N)

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

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144,145 en voor zoveel als nodig 160, van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 14, inzonderheid §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoör-

dineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

1 Zie Cass. 13 sept. 2004, A.R. S.03.0129.F, nr. 405; Cass. 10 mei 2004, A.R. S.02.0076.F, nr. 246, 
met concl. van eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ;  17 mei 1978, (AC.,  1978, blz. 1081, met 
concl. van advocaat-generaal H. LENAERTS).
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juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen, en
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40, van de gecoördineerde Grondwet.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van 28 november 2005 

eisers hoger beroep ontvankelijk, overweegt dat de verweerder met zijn procedure voor de 
arbeidsgerechten beoogde de beslissingen aan te vechten van de eiser van 26 april 2001, 
27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd verweerders' zaak als een 
behartenswaardig geval te beschouwen zodat niet werd afgeweken van de wettelijke ver-
blijfsvoorwaarde inzake het bekomen van gewaarborgde gezinsbijslag en oordeelt vervol-
gens (1) dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de 
minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrij-
stelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, (2) dat de ge-
noemde beslissingen van de eiser niet afdoende waren gemotiveerd en (3) dat het zelf der-
halve uitspraak moet doen over het recht van de verweerder. Het arbeidshof heropent de 
debatten en nodigt de partijen uit standpunt in te nemen in verband met het voorhanden 
zijn van een "behartenswaardig geval".

Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden:
"3.3. Nopens de bevoegdheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van de vordering tot 

nietigverklaring van de beslissingen van (de eiser).
3.3.1. Volgens (de eiser) kan de arbeidsrechtbank geen kennis nemen van de vordering 

tot nietigverklaring van zijn beslissingen van 26 april 2001, van 27 februari 2002 en van 
26 november 2002, waartegen enkel een annulatieberoep bij de Raad van State kan inge-
steld worden. A.M.A. kan zich immers niet beroepen op een miskenning van een subjec-
tief recht en (de eiser) is inzake discretionair bevoegd.

3.3.2. Met betrekking tot deze beweerde onbevoegdheid van de arbeidsgerechten zegt 
het Openbaar Ministerie in zijn geschreven advies wat volgt:

"Artikel 2, tweede en derde lid, wet van de gewaarborgde gezinsbijslag bepaalt dat de 
minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volks-
gezondheid en Leefmilieu die hij aanduidt, kan afwijken van de verblijfsvoorwaarde in 
behartenswaardige gevallen. De aanvraag om een individuele afwijking moet binnen de 
90 dagen na de kennisgeving van de beslissing tot weigering van het recht op gewaarborg-
de gezinsbijslag ingediend worden bij het Ministerie van Sociale Voorzorg. Na deze ter-
mijn moet een aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag opnieuw worden ingediend bij de 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Het  woord  'kan'  wijst  volgens  (eiser)  op  een  discretionaire  bevoegdheid.  Nochtans 
houdt het gebruik van deze term niet in dat aan de aangewezen overheid zomaar een mo-
gelijkheid wordt gegeven waarvan het in behartenswaardige gevallen gebruik kan maken, 
zonder echter verplicht te zijn. Dit zou neerkomen op het verlenen van een gunst en zou 
willekeur kunnen inhouden. Het woord 'kan' moet aldus begrepen worden dat de aange-
wezen overheid de bevoegdheid heeft om de afwijking toe te staan in behartenswaardige 
gevallen en dit ook moet doen wanneer de betrokkene zich in een dergelijke toestand be-
vindt (...). Anders is het wanneer de wetgever de term 'mag' gebruikt (...).

Bovendien belet het beginsel van de scheiding der machten en het feit dat de aangewe-
zen administratieve overheid soeverein beslist,  geenszins  een rechterlijke controle.  De 
rechterlijke macht beoordeelt dan niet de opportuniteit, maar wel de wettigheid van een 
overheidsbeslissing, tenminste als daarin uitspraak gedaan wordt over een subjectief recht 
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en voorzover de wet de beoordeling niet heeft toevertrouwd aan een ander orgaan. Wat dit 
laatste betreft is het duidelijk dat de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot 
instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht-
bank behoren (artikel 580, 8°, a) (lees: b)) van het Gerechtelijk Wetboek).

Partijen zijn het evenwel oneens over de vraag of de vordering van (de verweerder) ten 
aanzien van (de eiser) een subjectief recht betreft.

Opdat er sprake kan zijn van een subjectief recht op een door de wet verleende uitke-
ring, is vereist dat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak op die 
uitkering te doen gelden, door of krachtens de wet zijn bepaald, en dat de toekenning van 
de uitkering niet aan de discretionaire beoordeling van het bestuur is overgelaten.

De voorwaarden waaraan de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag moet voldoen 
zijn uitdrukkelijk bepaald in de wet. In het bijzonder, wat deze zaak aanbelangt, is als 
voorwaarde bepaald een werkelijk en onafgebroken verblijf in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan (artikel 1, vierde lid). De 
wet bepaalt de voorwaarde waaronder van dit objectief gegeven kan afgeweken worden, 
te weten in behartenswaardige gevallen. De toekenning als zodanig is dus niet aan het vrij 
oordeel van een bestuurlijke overheid overgelaten. De aangewezen overheid heeft wel de 
bevoegdheid om in feite te oordelen of aan de voorwaarde van behartens-waardigheid is 
voldaan, maar dit sluit niet uit dat het uiteindelijk om een subjectief recht gaat, zodat de 
rechterlijke macht bevoegd is om controle uit te oefenen over deze feitelijke beoordeling.

(De eiser) gaat er ten onrechte van uit dat hij een beleidsvrijheid en appreciatierecht 
heeft waarbij rekening kan gehouden worden met "de actuele maatschappelijke context" 
of met een "voldoende band met België", terwijl de wet de behartenswaardigheid als enig 
criterium voor de gevraagde individuele afwijking heeft bepaald.

Wat behartenswaardig is hangt af van de concrete situatie van de betrokkene, hetgeen 
een beoordeling in feite impliceert.

Overigens merkt (de verweerder) terecht op dat de beslissingen van (de eiser) nergens 
verwijzen naar de mogelijkheid om de beslissing bij de Raad van State aan te vechten.

Ook deze grief van (de eiser) dient afgewezen te worden; het bijkomend argument van 
(de eiser) dat de termijn van 60 dagen voor een annulatieberoep bij de Raad van State 
reeds verstreken was bij de dagvaarding van 5 augustus 2003, is dan ook niet relevant.

Om dezelfde redenen kan geen rekening worden gehouden met het argument van (de 
eiser) dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om de beslissingen van (de eiser) te toet-
sen aan de wet motivering bestuurshandelingen".

Het Arbeidshof neemt deze overweging volledig tot de zijne en aanziet ze als voldoen-
de motivering van zijn beslissing desbetreffend.

De arbeidsgerechten zijn aldus wel degelijk bevoegd om kennis te nemen van een ge-
schil waarbij de minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaar-
dig geval, vrijstelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan 
(...). De door (de eiser) aangehaalde rechtspraak, ondermeer het arrest van het Hof van 
Cassatie van 17 april 2000, is niet analoog met de zaak die thans aan het oordeel van het 
arbeidshof wordt voorgelegd. Het arbeidshof sluit zich bovendien aan bij de zienswijze 
van het Hof van Cassatie in het hierboven geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 
17 mei 1978.

3.4. (...)
De beslissingen van (de eiser) zijn wel degelijk rechtshandelingen van een administra-

tieve overheid, d.w.z. doelbewuste handelingen waarbij een wijziging in een rechtsregel 
of een rechtstoestand betracht of wordt belet, die op eenzijdige wijze tot stand komen en 
die  uitvoerbaar zijn.  Ze brengen directe rechtsgevolgen teweeg en hebben uitvoerbare 
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kracht (...).
De eerste rechter stelde (...) terecht dat de bestreden beslissingen van (de eiser) niet af-

doende werden gemotiveerd, aangezien de feitelijke en juridische elementen waarop zij 
gesteund zijn in die beslissing niet worden vermeld.

(...)
3.5. Het arbeidshof trekt de zaak aan zich voor wat betreft het recht van A.M.A. op de 

gevorderde kinderbijslag en kraamgeld.
Nu het arbeidshof van oordeel is dat de beslissingen van de minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de sociale zekerheid, niet rechtsgeldig zijn 
wegens gebrek aan motivering, dat de beslissingen met betrekking tot het afwijken van de 
verblijfsvoorwaarde in behartenswaardige gevallen (artikel 2, tweede en derde lid, wet ge-
waarborgde kinderbijslag) beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de minister 
desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, moet het arbeidshof zelf uitspraak 
doen over het recht van A.M.A. dat door de onwettelijke beslissingen van (de eiser) werd 
(...) aangetast.

(...)
Met betrekking tot het verhaal van A.M.A. tegen de afwijzingen van de afwijkingen op 

grond van "behartenswaardigheid" (artikel 2, tweede en derde lid, van de wet gewaarborg-
de gezinsbijslag), hebben partijen, inzonderheid (de eiser), geen standpunt ingenomen. Te 
dien einde worden de debatten heropend en worden partijen uitgenodigd standpunt ten 
gronde in te nemen."

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 144 van de gecoördineerde Grondwet behoren geschillen over 

burgerlijke subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Ge-
schillen over politieke rechten behoren, overeenkomstig artikel 145 van de gecoördineer-
de Grondwet, tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen.

Naar luid van artikel 580, enig lid, 8°, b, van het Gerechtelijk wetboek neemt de ar-
beidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot instel-
ling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Krachtens artikel 160 van dezelfde gecoördineerde Grondwet bestaat er voor geheel 
België een Raad van State, waarvan de bevoegdheid door de wet wordt bepaald. Luidens 
artikel 14, §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op 
de Raad van State, doet de Afdeling administratie van de Raad van State uitspraak, bij 
wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of af-
wending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden admi-
nistratieve overheden, alsook tegen (...).

Het geschil waarbij de burger een beslissing van een administratieve overheid wenst te 
betwisten, kan derhalve slechts voor de burgerlijke rechter worden gebracht, wanneer het 
betrekking heeft op een subjectief recht. Dit vereist het bestaan van een precieze juridi-
sche verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij 
de uitvoering waarvan de eiser een eigen belang heeft.

Een burger kan zich ten aanzien van een administratieve overheid slechts op een sub-
jectief recht beroepen voor zover de bevoegdheid van deze administratieve overheid vol-
ledig gebonden is.

De bevoegdheid van de overheid is gebonden wanneer alle voorwaarden waaraan de 
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uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastge-
legd, zodat de overheid over geen enkele beoordelingsruimte beschikt, met andere woor-
den de wet legt alle voorwaarden vast op grond waarvan door degenen die de voorwaar-
den vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbepaald voordeel te verkrijgen. In 
die gevallen kan de overheid enkel vaststellen, verklaren, erkennen dat de wettelijke voor-
waarden vervuld zijn, zonder te hunnen opzichte een beoordelingsmacht te kunnen uitoe-
fenen.

Luidens het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals onder meer 
gehuldigd in de artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet, kunnen hoven en 
rechtbanken van de rechterlijke macht, zich geen beoordelingsbevoegdheid toemeten die 
aan de organen van de uitvoerende macht, zoals administratieve overheden, toekomen.

Luidens artikel 1, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
een gewaarborgde gezinsbijslag wordt de gezinsbijslag toegekend onder de bij of krach-
tens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend en hoofdza-
kelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft.

Luidens het vierde lid van dezelfde bepaling moet de in het eerste lid bedoelde natuur-
lijke persoon werkelijk en ononderbroken verbleven hebben in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voor-
afgaan.

Er bestond geen betwisting over het feit dat  de verweerder, waarvan het arbeidshof 
vaststelt dat hij sinds 16 september 1998 in België vertoefde, op het ogenblik van zijn 
aanvragen tot het bekomen van gezinsbijslag (kindergeld en/of kraamgeld), meer bepaald, 
zoals door het arbeidshof vastgesteld, op 2 januari 2001 en 22 augustus 2002, niet voldeed 
aan deze voorwaarde inzake verblijfsduur in België.

Artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat de minister van Sociale Zaken of de 
ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die hij 
aanduidt, in behartenswaardige gevallen kan afwijken van de (verblijfs)voorwaarde be-
paald in artikel 1, vierde lid.

De wet bepaalt niet nader wat onder een "behartenswaardig geval" moet worden ver-
staan, noch stelt ze de voorwaarden vast waaraan (minimaal) zou moeten worden voldaan 
opdat er sprake zou zijn van een "behartenswaardig geval" en laat derhalve de beoordeling 
daarvan, geval per geval, aan de minister of de genoemde ambtenaar.

Aldus bestaat er in hoofde van de minister of de bevoegde ambtenaar, aan wie wordt 
gevraagd af te wijken van de voor het bekomen van de gewaarborgde gezinsbijslag ver-
eiste duur van verblijf in België, geen door een regel van objectief recht rechtstreeks op-
gelegde precieze juridische verplichting. De bevoegdheid van de minister of de bevoegde 
ambtenaar is niet volledig gebonden nu hij in het ene geval, op grond van een soevereine 
beoordeling van de feiten, kan oordelen dat een "behartenswaardig geval" voorhanden is 
en in het andere geval kan oordelen dat geen dergelijk "behartenswaardig geval" voorhan-
den is. De minister of bevoegde ambtenaar beschikt derhalve over een beoordelingsbe-
voegdheid, met name een discretionaire bevoegdheid, waardoor de aanvrager niet kan be-
weren houder te zijn van een subjectief recht.

De beoordeling of er in een bepaalde zaak sprake kan zijn van een "behartenswaardig 
geval" in de zin van artikel 2, tweede lid, van de genoemde wet van 20 juli 1971, behoort 
dienvolgens aan de minister of de aangeduide ambtenaar en niet aan de arbeidsgerechten. 
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat luidens artikel 580, enig lid, 8°, b, van 
het Gerechtelijk wetboek de arbeidsrechtbank, en luidens artikel 607 in hoger beroep het 
arbeidshof, kennis neemt van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot in-
stelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen (arrest p. 13, nr. 3.5., tweede ali-
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na) dat (1) beslissingen met betrekking tot het afwijken van de verblijfsvoorwaarde beslis-
singen zijn over een subjectief recht, (2) de minister (of de bevoegde ambtenaar) desbe-
treffend geen discretionaire bevoegdheid heeft en (3) het arbeidshof zelf uitspraak moet 
doen over het recht van verweerder, wat betekent dat het arbeidshof zich zal uitspreken 
over het al dan niet voorhanden zijn van een "behartenswaardig geval", zoals bedoeld in 
artikel 2 van de genoemde wet betreffende de gewaarborgde gezinsbijslag.

Het arbeidshof schendt dienvolgens de artikelen:
- 144,145 en voor zoveel als nodig 160 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 14, inzonderheid §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoör-

dineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen van de in artikel 1 van dezelf-
de wet bedoelde besturen, uitdrukkelijk worden gemotiveerd, wat inhoudt, luidens artikel 
3 van dezelfde wet, dat de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 
die aan de beslissing ten grondslag liggen. Deze motivering moet afdoende zijn.

Nu niet betwist werd dat de eiser in toepassing van de algemene regels, gesteld in arti-
kel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag geen 
recht had op gezinsbijslag en nu de beslissing tot afwijking van de bij artikel 1 gestelde 
verblijfsvoorwaarde behoorde aan de bevoegde minister of de door hem aangeduide amb-
tenaar, was, zoals uiteengezet in het eerste onderdeel van het middel welke uiteenzetting 
hier uitdrukkelijk voor herhaald wordt gehouden, geen subjectief recht in betwisting en 
waren de arbeidsgerechten niet bevoegd te oordelen over het al dan niet voorhanden zijn 
van een "behartenswaardig geval" in de zin van artikel 2, tweede lid van genoemde wet 
van 20 juli 1971 waardoor kon worden afgeweken van de in artikel 1 van deze wet gestel-
de verblijfsvoorwaarde.

Hieruit volgt dat het arbeidsgerecht noch op grond van artikel 2 van genoemde wet van 
20 juli 1971, noch op grond van artikel 580, enig lid, 8°, b), van het Gerechtelijk wetboek 
bevoegd is om een beslissing om niet af te wijken van de verblijfsvoorwaarde gesteld in 
artikel 1 van genoemde wet van 20 juli 1971, te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 be-
treffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, nu deze wet slechts 
van toepassing is op de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de bestreden beslissingen van 
eiser niet afdoende gemotiveerd waren en deze impliciet nietig verklaren (schending van 
de artikelen:

- 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van 28 november 2005 

eisers hoger beroep ontvankelijk, overweegt dat de verweerder met zijn procedure voor de 
arbeidsgerechten beoogde de beslissingen aan te vechten van de eiser van 26 april 2001, 
27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd verweerders' zaak als een 
behartenswaardig geval te beschouwen zodat niet werd afgeweken van de wettelijke ver-
blijfsvoorwaarde inzake het bekomen van gewaarborgde gezinsbijslag en oordeelt vervol-
gens (1) dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de 
minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrij-
stelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, (2) dat de ge-
noemde beslissingen van de eiser niet afdoende waren gemotiveerd en (3) dat het zelf der-
halve uitspraak moet doen over het recht van de verweerder. Het arbeidshof heropent de 
debatten en nodigt partijen uit standpunt in te nemen in verband met het voorhanden zijn 
van een "behartenswaardig geval".

Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden (arrest vanaf p. 9) :
"3.4. (.)
De beslissingen van (de eiser) zijn wel degelijk rechtshandelingen van een administra-

tieve overheid, d.w.z. doelbewuste handelingen waarbij een wijziging in een rechtsregel 
of een rechtstoestand betracht of wordt belet, die op eenzijdige wijze tot stand komen en 
die  uitvoerbaar zijn.  Ze brengen directe rechtsgevolgen teweeg en hebben uitvoerbare 
kracht (...).

De eerste rechter stelde (...) terecht dat de bestreden beslissingen van (de eiser) niet af-
doende werden gemotiveerd, aangezien de feitelijke en juridische elementen waarop zij 
gesteund zijn in die beslissing niet worden vermeld.

(...)
3.5. Het arbeidshof trekt de zaak aan zich voor wat betreft het recht van A.M.A. op de 

gevorderde kinderbijslag en kraamgeld.
Nu het arbeidshof van oordeel is dat de beslissingen van de minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de sociale zekerheid, niet rechtsgeldig zijn 
wegens gebrek aan motivering, dat de beslissingen met betrekking tot het afwijken van de 
verblijfsvoorwaarde in behartenswaardige gevallen (artikel 2, tweede en derde lid, wet ge-
waarborgde kinderbijslag) beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de minister 
desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, moet het arbeidshof zelf uitspraak 
doen over het recht van A.M.A. dat door de onwettelijke beslissingen van (de eiser) werd 
aangetast.

(...)
Met betrekking tot het verhaal van A.M.A. tegen de afwijzingen van de afwijkingen op 

grond van "behartenswaardigheid" (artikel 2, tweede en derde lid, van de wet gewaarborg-
de gezinsbijslag), hebben partijen, inzonderheid (de eiser), geen standpunt ingenomen. Te 
dien einde worden de debatten heropend en worden partijen uitgenodigd standpunt ten 
gronde in te nemen.
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Grieven
Luidens artikel 1, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

een gewaarborgde gezinsbijslag wordt de gezinsbijslag toegekend onder de bij of krach-
tens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend en hoofdza-
kelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft.

Luidens het vierde lid van dezelfde bepaling moet de in het eerste lid bedoelde natuur-
lijke persoon werkelijk en ononderbroken verbleven hebben in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voor-
afgaan.

Er bestond geen betwisting over het feit dat verweerder, waarvan het arbeidshof vast-
stelt dat hij sinds 16 september 1998 in België vertoefde, op het ogenblik van zijn aanvra-
gen tot het bekomen van gezinsbijslag (kindergeld en/of kraamgeld), meer bepaald, zoals 
door het arbeidshof vastgesteld, op 2 januari 2001 en 22 augustus 2002, niet voldeed aan 
deze voorwaarde inzake verblijfsduur in België.

Artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat de minister van Sociale Zaken of de 
ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die hij 
aanduidt, in behartenswaardige gevallen kan afwijken van de (verblijfs)voorwaarde be-
paald in artikel 1, vierde lid.

De wet bepaalt niet nader wat onder een "behartenswaardig geval" moet worden ver-
staan, noch stelt ze de voorwaarden vast waaraan (minimaal) zou moeten worden voldaan 
opdat er sprake zou zijn van een "behartenswaardig geval" en laat derhalve de beoordeling 
daarvan, geval per geval, aan de minister of de genoemde ambtenaar.

In zoverre het Hof zou oordelen dat het arbeidshof wettig kon oordelen dat de arbeids-
gerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de minister of de gedele-
geerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrijstelling van de voor-
waarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, weze vastgesteld dat luidens artikel 
580, enig lid, 8°, b, van het Gerechtelijk wetboek de arbeidsrechtbank, en luidens artikel 
607 in hoger beroep het arbeidshof, kennis nemen van de geschillen betreffende de toe-
passing van de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Indien moet worden aangenomen dat de arbeidsrechtbank, wanneer ze over een derge-
lijk geschil uitspraak moet doen, een controle van volle rechtsmacht uitoefent op de be-
slissing van de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar, zodat, mits het recht van 
verdediging wordt geëerbiedigd en de grenzen van het geding, zoals de partijen die heb-
ben vastgesteld, in acht genomen worden, alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid van 
de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar behoort, onderworpen is aan het toe-
zicht van de rechter, weze nochtans opgemerkt dat de rechter, wanneer hij de beslissing 
van de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar, waarbij beslist wordt niet af te 
wijken van de door bovengenoemde wet gestelde verblijfsvoorwaarde, teniet doet wegens 
onvoldoende motivering, zijn rechtsmacht volledig uitoefent; in dergelijk geval kan de 
rechter, krachtens het beginsel van de scheiding der machten niet in de plaats treden van 
de administratieve overheid.

Het arbeidshof dat oordeelt dat het zelf uitspraak moet doen over de vraag of in onder-
havige zaak een "behartenswaardig geval" voorligt, schendt derhalve:

- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 
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in de artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instel-

ling van gewaarborgde gezinsbijslag, wordt gezinsbijslag toegekend, onder de bij 
of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uit-
sluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België 
verblijft.

Artikel 1, vierde lid, van dezelfde wet, dat met ingang van 1 februari 2006 het 
vijfde lid van artikel 1 is geworden, bepaalt dat de natuurlijke persoon bedoeld in 
het eerste lid werkelijk en ononderbroken verbleven moet hebben in België ge-
durende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om ge-
waarborgde gezinsbijslag voorafgaan.

Krachtens artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet, kan de minister van Sociale 
Zaken of de ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Leefmilieu die hij aanduidt, in behartigenswaardige gevallen afwijken van de 
voornoemde verblijfsvoorwaarde.

2. Krachtens artikel 580, 8°, b), van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de ar-
beidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot 
instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Aangezien het afwijken van de verblijfsvoorwaarde het voorwerp uitmaakt van 
artikel 2, tweede lid, van die wet, is de arbeidsrechtbank bevoegd om kennis te 
nemen van betwistingen betreffende de toepassing van die bepaling.

3. De omvang van deze krachtens artikel 580, 8°, b), van het Gerechtelijk Wet-
boek aan de arbeidsrechtbank toegekende bevoegdheid, wordt mee bepaald door 
de aard van de aan het bestuur toekomende bevoegdheid.

4. Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaar-
borgde gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire 
bevoegdheid toe: aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te 
beoordelen wanneer een afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigens-
waardige gevallen opportuun is.

Daar de betrokkene geen subjectief recht op de afwijking heeft, is de aan de 
minister of zijn ambtenaar toevertrouwde beoordelingsbevoegdheid des te rui-
mer.

5. De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing 
die de minister of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toever-
trouwde discretionaire bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden 
op de wettigheid van de bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn 
ambtenaar bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig 
heeft gehandeld, maar vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid 
te ontnemen en zich aldus in de plaats van het bestuur te stellen.
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6. Na te hebben geoordeeld dat de bestreden beslissingen van de eiser van 26 
april 2001, 27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd aan 
de verweerder vrijstelling te verlenen van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf 
in België, niet afdoende werden gemotiveerd en mitsdien niet rechtsgeldig zijn, 
oordelen de appelrechters dat zij de zaak aan zich trekken voor wat betreft het 
recht van de verweerder op de gevorderde kinderbijslag en kraamgeld, dat de be-
slissingen met betrekking tot het afwijken van de verblijfsvoorwaarde in beharti-
genswaardige gevallen beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de mi-
nister desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, zodat de appelrech-
ters zelf uitspraak moeten doen over het recht van de verweerder op de gevorder-
de kinderbijslag en kraamgeld.

De appelrechters heropenen het debat, teneinde de partijen toe te laten stand-
punt in te nemen omtrent de behartigenswaardigheid van de verweerder.

7. Aldus oordelen de appelrechters dat zij zelf, in de plaats van de minister, 
kunnen beslissen over het al dan niet toestaan van de afwijking bedoeld in artikel 
2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971.

8. Hierdoor ontnemen zij aan de minister de hem toevertrouwde beoordelings-
bevoegdheid en schenden zij aldus het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten.

9. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede onderdeel
10. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, kent artikel 2, tweede 

lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag 
aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe over het al 
dan niet toestaan van een afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigens-
waardige gevallen.

11. De arbeidsrechtbank, die krachtens artikel 580, 8°, b) van het Gerechtelijk 
Wetboek kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister of zijn 
ambtenaar genomen heeft op grond van deze discretionaire bevoegdheid, vermag 
niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen, maar is wel be-
voegd toezicht te houden op de wettigheid van de beslissing.

De verplichting tot formele motivering, voorgeschreven door de wet van 29 
juli 1991, betreft de externe wettigheid van de bestuurshandeling.

Hieruit volgt dat de arbeidsrechtbank bevoegd is de beslissing van de minister 
of zijn ambtenaar, waarbij geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoor-
waarde, te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke mo-
tivering van bestuurshandelingen.

12.  Het  onderdeel,  dat  uitgaat  van  het  tegendeel,  berust  op  een  verkeerde 
rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.

Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
De kosten
14. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dienen 
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de kosten ten laste van de eiser te worden gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest,  in zoverre het  arbeidshof zich bevoegd ver-

klaart zelf uitspraak te doen over de al dan niet behartigenswaardige toestand van 
de verweerder en hiertoe het debat heropent.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het 

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gedeeltelijke tegenstrijdige conclusie2 van de h. Werquin, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 638

2° KAMER - 12 december 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - TOETSING VAN DE 
WETTIGHEID DOOR DE RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - OORSPRONKELIJKE VORDERING TOT BETALING 
VAN EEN GELDSOM GELIJK AAN DE MEERWAARDE - WIJZIGING DOOR EEN VORDERING TOT HERSTEL 
VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - 
OMVANG

1º De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de zaak, het  
herstelvorderende bestuur zijn  vordering heeft  afgewogen aan de hand van werkelijk  
bestaande  feiten  waarvan  het  bestuur  zich  een  duidelijke  voorstelling  heeft  kunnen  
vormen  en  die  van  zulke  aard  zijn  dat  zij  de  gevorderde  maatregel  naar  recht  en 
redelijkheid  kunnen  verantwoorden;  het  Hof  van  Cassatie  kan  alleen  nagaan  of  de 
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of  
op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord1.

2º Wanneer de appelrechters op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het  
bestuur en van de reacties hierop van de verweerders, oordelen dat deze laatsten niet  

2 Het  openbaar  ministerie  heeft  geoordeeld  dat,  vermits  de  feitenrechter  niet  alleen  over  de 
wettigheid  van  de  administratieve  handeling  dient  te  oordelen,  maar  ook  het  hem  voorgestelde 
geschil ten gronde moet beslechten, moet hij uiteindelijk ook zelf de ontheffing bevelen, indien hij 
van oordeel is dat het geval behartigenswaardig is.
1 Cass. 26 april 2005, A.R. P.04.1469.N, nr. 242.
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zouden zijn  geconfronteerd met  een herstelvordering in  afbraak indien zij  de vroeger  
voorgestelde  minnelijke  regeling  tot  betaling  van  het  meerwaardebedrag  hadden  
aanvaard en de appelrechters vaststellen dat die vorderingen steeds dezelfde werken 
betroffen,  oordelen  zij  aldus  dat  ook  voor  het  bestuur  de  belangen  van  een  goede 
ruimtelijke ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweerders het minnelijk  
voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op grond van het onwettig  
karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toestand moest worden gevorderd;  
daaruit volgt dat de nadien, bij afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het 
bestuur in rechte ingestelde vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op  
de motieven van goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST T. D. en G.)

ARREST

(A.R. P.06.0772.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 19 april 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters uit hun vaststellingen niet ver-

mochten af te leiden dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel 
in de vorige staat niet berustte op gronden van een goede ruimtelijke ordening, 
maar "duidelijk enkel [is] ingegeven door administratieve onenigheden qua visie 
en [...] in essentie enkel [behelst] een onaanvaardbare poging om te trachten via 
deze omweg een vroeger gemaakt akkoord op de helling te zetten en de [ver-
weerders] de facto te bestraffen voor het feit dat zij niet vroeger het voorgestelde 
meerwaardebedrag vrijwillig betaalden". 

2. De appelrechters stellen het navolgende vast :
- De gemachtigde ambtenaar heeft op 3 maart 1994 eerst een voorstel gedaan 

tot betaling van een meerwaardesom waarvan de verweerders middels afkortin-
gen 110.000 frank betaalden, maar niet het resterende saldo van 322.195 frank;

- Op 26 februari 1996 heeft de directeur van AROHM Limburg nog een brief 
geschreven dat hij via de rechtbank het bedrag van de te betalen meerwaarde zal 
laten vastleggen waarna nog op 26 juni 1996 een herstelvordering volgt waarin 
een totale  meerwaarde wordt  gevorderd van 634.068 frank, opnieuw gevolgd 
door discussie omtrent dat cijfer;

- Finaal wordt op 24 april 1998 een nieuwe vaststelling ter plaatse opgesteld en 
op basis daarvan komt dan de nieuwe herstelvordering van 9 juni 1998 waarin 
het herstel in de vorige toestand gevorderd wordt op straffe van een dwangsom 

2 Zie Cass. 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr. 80. 
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en waarbij afstand gedaan wordt van de vraag tot betaling van een meerwaarde;
- De motieven van deze gewijzigde vordering zijn in essentie, behoudens dat 

er gebouwd werd zonder vergunning, dat: 
- voor een natuurgebied nooit een meerwaarde had voorgesteld mogen wor-

den;
- de verweerders nooit het volledige destijds voorgestelde bedrag vrijwillig be-

taald hebben; 
- de werken meer omvangrijk zijn dan initieel vastgesteld; 
- de beleidsopties van het departement geen gedoogbeleid voor zonevreemde 

woningen in natuurgebied toelaten. 
3. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters: "de motieven 

met betrekking tot het natuurgebied, de weigering van de [verweerders] tot vrij-
willige betaling en de beweerde gewijzigde beleidsopties zijn niet aan te nemen 
en zijn duidelijk uiting van pogingen om beweerde administratieve incorrecthe-
den nog recht te trekken en zijn geen motieven van goed bestuur. Zo [de ver-
weerders] de omvang van het bedrag niet betwist hadden was er geen probleem 
geweest voor hen. Het motief dat bij de nieuwe controle zou gebleken zijn dat er 
meer werken dan initieel aangenomen betrokken waren is niet aangetoond: het 
proces-verbaal van 1998 is weliswaar meer gedetailleerd doch dergelijke meer 
expliciete omschrijving is nog geen bewijs dat er een werkelijk aan te nemen 
verschil zou bestaan hebben. Het hof (van beroep) stelt vast dat voor de gemach-
tigde ambtenaar thans de stedenbouwkundig inspecteur de werken die in 1993 en 
1996 nog aanvaard konden worden mits een meerwaarde, in 1998 onaanvaard-
baar geworden zijn en moeten worden afgebroken om redenen die niets meer van 
doen hebben met de goede ruimtelijke ordening zelf. De herstelvordering van de 
eiser tot herstel in datum van 9 juni 1998 is dan ook als kennelijk onredelijk te 
verwerpen".

4. Daartegen voert de eiser aan:
- uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet dat er daadwerkelijk een ak-

koord was, aangezien het bedrag van de meerwaarde in betwisting is gebleven; 
- de herstelmaatregelen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een minnelijke 

regeling door de bestuurlijke overheid, daar zij  enkel door de rechter kunnen 
worden opgelegd, zodat te dezen een poging van het bestuur, in 1993-1994, om 
minnelijk een meerwaarde overeen te komen, geen afbreuk doet aan het recht 
van het bestuur om nadien een herstelmaatregel voor de rechter te vorderen en 
zijn keuze voor de meest gepaste herstelmaatregel te wijzigen;

- wanneer, zoals te dezen, het bestuur bovendien aanvankelijk een meerwaarde 
voorstelde, hoewel, volgens de motivering van de herstelvordering in afbraak, 
voor een zonevreemde woning in een natuurgebied nooit een meerwaarde had 
mogen worden voorgesteld, dan mag het bestuur nadien deze "administratieve 
incorrectheid" rechttrekken, door alsnog te vorderen;

- de omstandigheid, door het bestreden arrest aangenomen, dat de verweerders 
niet zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de 
vroeger voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag 
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hadden aanvaard, doet evenmin afbreuk aan de bevoegdheid van het bestuur om 
alsnog, bij afwezigheid van akkoord, in rechte de afbraak te vorderen; 

- wanneer, zoals te dezen, het bestuur een minnelijke regeling voorstelde in 
1993 en 1994, deze regeling geen doorgang vond omdat de betrokkene niet ak-
koord ging met het voorgestelde meerwaardebedrag, het bestuur in 1996 aankon-
digde via de rechtbank het bedrag van de meerwaarde te laten vastleggen, en het 
bestuur in juni 1998 uiteindelijk het herstel van de plaats in de vorige toestand 
vorderde,  blijkt  niet  dat  de meerwaardesom noodzakelijk als  enige mogelijke 
vorm van herstel, met uitsluiting van de afbraak, moet aangemerkt worden, noch 
dat de motieven vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of steunen op een op-
vatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is;

- de omstandigheid dat het bestreden arrest ook oordeelt dat niet bewezen is 
dat een verschil zou bestaan tussen de werken uitgevoerd ten tijde van het vorde-
ren van de meerwaarde en de werken ten tijde van de wijziging in herstel in de 
oorspronkelijke toestand, doet hieraan geen afbreuk. Het arrest  neemt immers 
niet aan dat de vaststellingen op 24 april 1998 verricht, die als grondslag hebben 
gediend voor de nieuwe herstelvordering van 9 juni 1998, en die een meer gede-
tailleerde, meer expliciete omschrijving van de werken geven dan de voorheen 
verrichte vaststellingen, niet met de feiten zouden overeenstemmen. 

- door in de gegeven omstandigheden de gevorderde herstelmaatregel te wei-
geren, ontzeggen de appelrechters de aan het bestuur toekomende keuzemoge-
lijkheid tot het nemen van een nieuwe herstelmaatregel en miskennen zij diens 
beleidsvrijheid.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de 
zaak, het bestuur zijn vordering heeft afgewogen aan de hand van werkelijk be-
staande feiten waarvan het bestuur zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen 
vormen en die van zulke aard zijn dat zij de gevorderde maatregel naar recht en 
redelijkheid kunnen verantwoorden.

Het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen 
afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen wor-
den verantwoord. 

6. Op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het bestuur en van de 
reacties hierop van de verweerders, oordelen de appelrechters dat deze laatsten 
niet zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de 
vroeger voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag 
hadden aanvaard. Voorts stellen zij vast dat die vorderingen steeds dezelfde wer-
ken betroffen. 

De appelrechters oordelen aldus dat ook voor het bestuur de belangen van een 
goede ruimtelijke ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweer-
ders het minnelijk voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op 
grond van het onwettig karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toe-
stand voor de rechter moest worden gevorderd. Daaruit volgt dat de nadien, bij 
afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het bestuur in rechte ingestel-
de vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op de motieven van 
goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld, maar enkel een 
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poging vormde om "beweerde administratieve incorrectheden" alsnog recht te 
trekken en de verweerders in werkelijkheid wegens hun vroegere weigeringen te 
straffen.

7. Met die redenen miskennen de appelrechters niet het recht van het bestuur 
om, na een onwettige minnelijke regeling, alsnog een herstelmaatregel voor de 
rechter te vorderen en zijn keuze voor de meest gepaste herstelmaatregel te wij-
zigen. Zij onderzoeken alleen of de daartoe vereiste redenen van een goede ruim-
telijke ordening werkelijk aanwezig zijn. 

Zodoende leiden de appelrechters uit hun vaststellingen geen gevolgen af die 
daarmee geen verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden ver-
antwoord.

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

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 639

2° KAMER - 12 december 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
62 - PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH 
WERKENDE TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE - FOTO

Artikel 62 Wegverkeerswet bepaalt niet dat de vaststellingen met radartoestellen slechts  
bewijswaarde hebben wanneer tevens een foto van de vastgestelde feiten voorligt. 

(C.)

(A.R. P.06.1153.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. I. Rogiers, Dendermonde.

Nr. 640
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2° KAMER - 12 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEGRIP

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN BOUWVERGUNNING - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
STRAFVORDERING WEGENS BOUWEN OF INSTANDHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE VERGUNNING

1º  De  rechter  in  strafzaken  beoordeelt  vrij  de  bewijswaarde  van  de  hem  regelmatig  
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren1.

2º Het beginsel dat de rechter in strafzaken vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem  
regelmatig  overgelegde  gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak  hebben  kunnen 
voeren, geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, die  
niet de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de overheid en de  
bestuurde,  maar  die  de  beklaagde  in  zijn  voordeel  inroept  als  verweer  tegen  een  
strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. W. en V.D..)

Conclusie van Procureur-generaal De Swaef.
[1]
Dit dossier beoogt de beoordelingsvrijheid van de strafrechter af te tasten bij het bewijs 

van het bestaan van een stedenbouwkundige vergunning.
De appelrechters oordelen dat op 18 september 1964 een vergunning werd verleend, 

daarbij  vaststellend  dat  deze  weliswaar  ondertekend  is  door  de  burgemeester  en  de 
secretaris maar een ondubbelzinnige verwijzing bevat naar “Ons College” en als zodanig 
kan worden beschouwd als uitgaande van het College van burgemeester en schepenen.

Bijgevolg  worden  de  beklaagden  vrijgesproken  van  de  telastlegging  van 
instandhouding  van  een  houten  chalet  zonder  voorafgaande  stedenbouwkundige 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen; gelet op die vrijspraak beslist 
het appelgerecht dat het niet bevoegd is om over de herstelvordering te oordelen.

[2]
Het enig middel tot cassatie voert aan dat de brief van 18 september 1964 waarvan 

sprake het bestaan van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot 
toekenning van een bouwvergunning niet bewijst, omdat dit slechts kan worden bewezen 
door een authentieke akte, met name de notulen van de beraadslaging van het college van 
burgemeester en schepenen en niet op basis van feitelijke vermoedens.

Het  middel  gaat  er  aldus  van  uit  dat  de  beklaagden  –  ter  verdediging  van  de 
telastlegging van instandhouding zonder stedenbouwkundige vergunning – het bewijs van 
het bestaan van de vergunning niet konden leveren dan door middel van een authentiek 
geschrift.

[3]
In  strafzaken  geldt  het  beginsel  van  de  vrijheid  van  bewijslevering(3)  of 

bewijsvoering(4).
Dit beginsel geldt niet enkel voor het hof van assisen waar het uitdrukkelijk is bepaald 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
3 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1779.
4 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, nr. 469.
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(artikel 342 Strafvordering), doch ook voor de andere strafrechtscolleges(5).
De strafrechter oordeelt volgens zijn eigen innerlijke overtuiging en is niet aan enig 

bewijsmiddel gebonden(6); behalve in de gevallen waarin de wet op beperkende wijze een 
bijzonder  bewijsmiddel  voorschrijft,  mag  het  bewijs  of  het  tegenbewijs  i.v.m.  een 
strafbaar feit via alle bewijsmiddelen worden geleverd(7).

Ook  indien  de  wet  in  het  kader  van  bepaalde  misdrijven  specifiek  zekere 
bewijsmiddelen vooropstelt, sluit dit niet uit dat het bewijs van het misdrijf ook via andere 
elementen kan worden geleverd(8).

Het  voorgaande brengt  met  zich mee dat  in  strafzaken in  beginsel  geen toepassing 
wordt gemaakt van de regels van de bewijsvoering in burgerlijke zaken(9).

Ook  waar  de  strafrechter  bepaalde  rechtsvragen  of  verweermiddelen  van  andere 
rechtsdisciplines, zoals het burgerlijk of administratief recht, dient op te lossen, is hij – 
behoudens uitdrukkelijk in de wet bepaalde uitzonderingen – zelf bevoegd om daarover 
uitspraak te doen en zijn de bewijsregels in strafzaken in beginsel daarop toepasselijk(10).

Dit principe komt ook tot uitdrukking in artikel 15 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering  dat  bepaalt  dat,  behoudens  de  bij  de  wet  bepaalde  uitzonderingen,  de 
strafrechter  beslist  over  de  geschillen  van  burgerlijk  recht  die  incidenteel  voor  hem 
opgeworpen worden naar aanleiding van de misdrijven die bij hem aanhangig zijn.

Op grond van die bepaling behoort het in de regel aan de strafrechter om te beslissen 
over een administratief geschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt ingeroepen(11).

[4]
Ter rechtvaardiging van de vrijheid van bewijsvoering worden verschillende redenen 

aangehaald(12).
Zo maakt de aard van de feiten die in een strafproces dienen vastgesteld te worden, 

alleen een vrij bewijsstelsel haalbaar. 
Verder  heeft  de  rechter  de  taak  en  de  plicht  uitspraak  te  doen  over  de  schuld  of 

onschuld en dient hij de waarheid te achterhalen; het past daarbij niet de rechter hierin te 
beperken.

Tenslotte vormt de vrije bewijslevering een correctie aan de zeer zware bewijslastregel 
in strafzaken die als gevolg heeft dat de beklaagde niet verplicht is om op enigerlei wijze 
aan de bewijslevering mee te werken.

[5]
In het verlengde van het principe van de vrijheid van bewijsvoering, geldt in strafzaken 

ook het beginsel van de vrije bewijswaardering.
De vrijheid van de rechter in de waardering van de aangebrachte bewijzen, betekent dat 

de  rechter  geen enkele  richtlijn  te  volgen heeft  aangaande het  geloof  dat  hij  aan een 
bepaald bewijselement dient te hechten; hij beoordeelt volkomen vrij de waarde die aan 
een bewijselement kan worden gegeven(13).

5 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 1476.
6 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1476.
7 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1779.
8 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1779 en de verwijzingen aldaar.
9 D.  HOLSTERS,  “Bewijsvoering  in  strafzaken”,  in  Strafrecht  en  strafvordering.  Commentaar  met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1995, 3. 
10 D. HOLSTERS, l.c., 7.
11 Cass. 11 dec. 2001, A.R. P.00.0627.N, nr. 690.
12 Zie daarover: P. TRAEST, o.c., nr. 475.
13 P. TRAEST, o.c., nr. 788.
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Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de wet, geldt dit beginsel voor alle elementen 
van het dossier; de vrije bewijswaardering door de rechter heeft niet alleen betrekking op 
de  gegevens  die  met  de  schuld  van  de  beklaagde  te  maken  hebben,  doch  met  alle 
gegevens van het dossier die aan de rechter voorgelegd worden(14).

[6]
In  toepassing  van  deze  beginselen  zal  het  inroepen  door  de  beklaagde  van  een 

bouwvergunning  om zich  te  verweren  tegen  de  telastlegging  van  instandhouden  van 
werken zonder vergunning, beoordeeld worden aan de hand van het principe van de vrije 
bewijslevering (en –waardering) die in strafzaken geldt.

Nu de beklaagden de kwestieuze brief van 18 september 1964 inroepen als verweer dat 
zij wel over een bouwvergunning beschikten, oordeelt de strafrechter in toepassing van 
het  principe  van  de  vrije  bewijswaardering  vrij  of  die  brief  als  bewijs  van  een 
bouwvergunning kan worden beschouwd of niet, zonder dat hij daarbij door principes van 
bewijs uit het burgerlijk of administratief recht is gebonden.

[7]
Op  de  regel  dat  de  strafrechter  zelf  bevoegd  is  om  bepaalde  rechtsvragen  of 

verweermiddelen van andere rechtsdisciplines, zoals het burgerlijk of administratief recht, 
op te lossen en dat de bewijsregels in strafzaken daarop van toepassing zijn, vormt artikel 
16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering een uitzondering.

Krachtens de eerste alinea van die bepaling gedraagt de strafrechter zich naar de regels 
van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van een overeenkomst of over 
de  uitvoering  ervan,  wanneer  het  misdrijf  verband  houdt  met  de  uitvoering  van  een 
overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt.

Die bepaling kan hier echter evenmin toepassing vinden.
Inderdaad, in een brede interpretatie die uit vroegere rechtspraak volgt(15),  zou deze 

bepaling weliswaar niet alleen van toepassing zijn op het bewijs van een overeenkomst of 
de uitvoering ervan, doch op het bewijs van vooraf bestaande burgerlijke juridische feiten 
of  akten  of  de  interpretatie  ervan;  ratio  legis  hierbij  is  net  vermijden  dat  de 
burgerrechtelijke bewijsregels zouden worden omzeild door de zaak voor de strafrechter 
te brengen(16).

Niettegenstaande een eventuele ruime interpretatie van die bepaling, blijft de regel van 
artikel  16  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  een  waarborg  voor  de 
beklaagde:  de  regel  geldt  enkel  wanneer  het  bestaan  of  de  interpretatie  van  een 
overeenkomst – of van een juridisch feit bij toepassing van een extensieve interpretatie 
van die bepaling – wordt ingeroepen tegen een beklaagde, en dus met het oog op het 
bewijs  van  het  misdrijf;  de  verplichting  tot  toepassing  van  het  burgerlijk  bewijsrecht 
speelt  echter  niet  wanneer  de  beklaagde  zelf  tot  zijn  verdediging  het  bestaan  of  de 
interpretatie van een overeenkomst inroept(17).

In  dat  laatste  geval  is  het  aan  de grondslag liggende gevaar  dat  die  bepaling  wou 
indijken,  te  weten  de  vrees  dat  het  openbaar  ministerie  of  de  burgerlijke  partij  de 
civielrechtelijke bewijsregels zouden ontwijken door een beroep te doen op de strafrechter 
voor de beslechting van een burgerlijk geschil(18), niet meer aanwezig.

14 Ibid.
15 P. TRAEST, o.c., nr. 764, met verwijzing naar o.m. Cass. 12 feb. 1940, A.C. 1940, 16. 
16 D. HOLSTERS, o.c., 7; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 123.
17 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1483; D. HOLSTERS, l.c., 8; P. TRAEST, o.c., nr. 
765; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 124. 
18 Cfr.R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Brussel, Swinnen, 1988, 47-48; P. TRAEST, o.c., nr. 
765.
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Nu ten dezen de beklaagden het bestaan van de bouwvergunning o.a. aan de hand van 
de kwestieuze brief van 18 september 1964 als verweer inroepen hebben de appelrechters, 
anders dan waarover het middel klaagt, op onaantastbare wijze in feite geoordeeld dat de 
constitutieve  bestanddelen  van  het  vervolgde  misdrijf  en  mitsdien  de  schuld  van 
beklaagden niet bewezen waren. Dit oordeel is cassatiebestendig.

[8]
Uit dit alles volgt dat het middel niet kan aangenomen worden.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.06.1154.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 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het cassatiemiddel voert aan dat het bestreden arrest onterecht beslist "dat 

voor de oprichting van de bewuste chalet een rechtsgeldige stedenbouwkundige 
bouwvergunning bestaat, zijnde het document van 18 september 1964". Meer be-
paald kan het bestaan van een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen tot toekenning van een bouwvergunning slechts bewezen worden op 
basis van de authentieke akte die ze vaststelt, met name de notulen van de be-
raadslaging van het college van burgemeester en schepenen, en niet op basis van 
feitelijke vermoedens. De brief van 18 september 1964, zoals te dezen door het 
bestreden arrest in aanmerking genomen, ondertekend door de burgemeester en 
de secretaris, vormt geenszins een dergelijk bewijs. 

2. De rechter in strafzaken, behoudens in zich te dezen niet voordoende geval-
len, beoordeelt vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gege-
vens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Dit geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, 
die niet de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de over-
heid en de bestuurde, maar die de beklaagde in zijn voordeel inroept als verweer 
tegen een strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder vooraf-
gaande vergunning.

Het middel, dat ervan uitgaat dat het bestaan van de bouwvergunning enkel 
kan bewezen worden overeenkomstig de bepalingen van het administratief recht, 
faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 641

2° KAMER - 12 december 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING 
WAARBIJ GEOORDEELD WORDT DAT DE STRAFVORDERING GEEN VOORTGANG KAN VINDEN BIJ GEBREK 
AAN CONSIGNATIE

Is  geen beslissing in  de zin van artikel  416 Wetboek van Strafvordering,  de beslissing  
waarbij  het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  de  strafvordering  inzake  de  feiten  van  de 
telastleggingen geen voortgang kan vinden bij gebrek aan consignatie. 

(K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1167.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eisers voeren geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 
1. De beslissing waarbij het bestreden arrest oordeelt dat de strafvordering in-

zake  de  feiten  van de telastleggingen  bepaald  in  de  zaak met  notitienummer 
58.99.56-04 bij gebrek aan consignatie, geen voortgang kan vinden, is geen be-
slissing in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering.

2. De cassatieberoepen zijn in zoverre voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. S. Lefevre, Tongeren. 

Nr. 642

2° KAMER - 12 december 2006

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALLERLEI - GEEN CONCLUSIE - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - 
MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - MOTIVERINGSPLICHT - 
DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

3º STRAF — ALLERLEI - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - GEEN CONCLUSIE - 
MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

1º, 2º en 3º Bij  ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, §1, in fine,  
Probatiewet, niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij  geen of  
slechts gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit  
het opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf  en de daarvoor gegeven bijzondere 
redenen1.

(P. en C. T. D.B..en V.)

ARREST

(A.R. P.06.1191.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 21 juni 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 163, 

1 Cass. 29 jan. 2002, A.R. P.01.1600.N, nr. 61.
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195 en 211 Wetboek van Strafvordering. Het stelt dat de appelrechters niet aan 
de motiveringsplicht van het uitgesproken verval hebben voldaan omdat zij, door 
de enkele vermelding dat de door de eerste rechter opgelegde straf een wettige en 
passende straf is  voor het misdrijf,  de motivering van de straf door de eerste 
rechter niet hebben overgenomen. 

2. De appelrechters oordelen dat de eerste rechter volkomen juist en op juiste 
gronden het verloop van het ongeval heeft beoordeeld en passend heeft geoor-
deeld over de strafmaat zodat niets de bevestiging van het beroepen vonnis in de 
weg staat, uitgezonderd wat betreft de solidariteitsbijdrage. De verwijzing in het 
bestreden vonnis naar het oordeel van de eerste rechter dient gelezen te worden 
samen met de omstandige redenen, vermeld in het beroepen vonnis zowel als in 
het bestreden vonnis, betreffende de feiten, de omstandigheden waarin ze werden 
gepleegd, het onvoorzichtige rijgedrag van de eiser, de tragische gevolgen van 
het ongeval en de hoop dat het opgelegde rijverbod de eiser zal aansporen om in 
de toekomst de verkeersregels nauwgezet na te leven.

Het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het bestreden vonnis, 
mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters de mate waarin zij de eiser uit-

stel van het uitgesproken rijverbod hebben verleend, niet hebben gemotiveerd. 
4. Krachtens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vermeldt het 

vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen waarom 
de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, een bepaalde straf 
of maatregel uitspreekt.

Krachtens artikel 8, §1, in fine, Probatiewet moet de beslissing waarbij het uit-
stel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met re-
denen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van voornoemd artikel 195 
Wetboek van Strafvordering.

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist die bepaling niet dat de 
rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts gedeeltelijk 
uitstel of probatie-uitstel verleent. Die redenen kunnen ook blijken uit het opleg-
gen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere rede-
nen.

5. Met de in het bestreden vonnis vermelde redenen over de straftoemeting, 
omkleden de appelrechters de beslissing over het aan de eiser opgelegde deels 
effectieve rijverbod met redenen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser uit-
stel of probatie-uitstel heeft gevraagd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. J. Tremmery, Kortrijk.

Nr. 643

2° KAMER - 12 december 2006

BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn voor het bewijs van  
de verbintenissen, zijn, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 16 Voorafgaande Titel  
Wetboek van Strafvordering, niet van toepassing voor het bewijs van een misdrijf1.

(B.M. e.a. T. P.)

(A.R. P.06.1203.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 644

2° KAMER - 12 december 2006

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE – BEGRIP - ARTIKELEN 485 EN 486 SV.

2° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE – BEGRIP - ARTIKELEN 
485 EN 486 SV.

3° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE – UITSPRAAK DOOR HET 
HOF VAN CASSATIE IN RAADKAMER - ARTIKEL 493, SV.

4 CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI – STRAFZAKEN - 
AANGIFTE VAN MISDADEN - INCIDENTEEL IN EEN ZAAK DIE VOOR HET HOF AANHANGIG IS - 
RECHTSPLEGING

1º  Incidentele  aangifte  die  rechtstreeks  voor  het  Hof  van  Cassatie  in  een  ervoor  
aanhangige  zaak  kan  worden  gedaan,  is  deze  bepaald  in  artikel  486,  tweede  lid,  
Wetboek van Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen 

1 Cass. 15 dec. 1999, A.R. P.99.1042.F, nr. 680; 11 mei 1988, A.R. nr. 6078, nr. 566.
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vermeld in artikel 485 van hetzelfde wetboek.1.

2º  Overeenkomstig artikel 485 Wetboek van Strafvordering betreft de incidentele aangifte  
bepaald in artikel 486, tweede lid, van hetzelfde wetboek, enkel de misdaden gepleegd in  
de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan een gehele rechtbank  
van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan  
een  of  meer  leden  van  de  hoven  van  beroep  en  aan  de  procureurs-generaal  en  
substituten bij de hoven2.

3º en 4º  De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis  
heeft, oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak3.

(V. T. B.)

ARREST

(A.R. P.06.1352.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 september 2006.
In zijn neergelegde memorie doet de eiser incidentele aangifte en vordert hij 

de oproeping van getuigen.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft als volgt gevorderd :
“Aan de tweede kamer van het Hof van cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal,
Gelet op het cassatieberoep op 2 oktober 2006 ingesteld door V D M, burger-

lijke partij, tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, Kamer van Inbe-
schuldigingstelling van 28 september 2006 (arrest nr. K.I. 1454).

Gelet op de memorie in cassatie en prejudicieel aan deze memorie gevoegde 
incidentele aangifte, neergelegd ter griffie van het Hof op 23 oktober 2006 door 
V D M voornoemd.

Deze incidentele aangifte heeft betrekking op ‘een moordpoging uitgevoerd 
door de Heer D N’, waarbij verzoeker V D M ‘incidenteel aangifte doet van cri-
minaliteit, oproeping vordert van getuigen die dat kunnen bevestigen of herbe-
vestigen en de aangewezen onderzoekshandelingen vordert’.

De incidentele  aangifte  van  misdaad,  bepaald  in  artikel  486  Wetboek  van 
Strafvordering, heeft luidens artikel 485 van voornoemd Wetboek betrekking op 
de misdaad die in de uitoefening van het ambt is gepleegd en die ten laste wordt 
gelegd hetzij aan een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 
rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan een of meer leden van de ho-
ven van beroep en de procureurs-generaal en substituten bij de hoven.

Het blijkt niet dat de incidentele aangifte van de eiser aan voornoemde wette-
lijke vereisten voldoet.

1 Cass. 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De incidentele aangifte is dan ook niet ontvankelijk. Deze niet ontvankelijk-
heid strekt zich tevens uit tot het verzoek tot oproeping van getuigen.

Om deze redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 502 van het Wetboek 
van Strafvordering en 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, vordert dat het Hof, na het verslag van de raadsheer ver-
slaggever te hebben gehoord en in de raadkamer uitspraak doende, de aangifte te 
verwerpen en de eiser te veroordelen in de kosten.”

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1. De eiser  doet  in  zijn  memorie  “aangifte  van  criminaliteit”,  wegens  een 

“moordpoging … uitgevoerd door dhr D N”.
2. Incidentele aangifte die rechtstreeks voor het Hof in een ervoor aanhangige 

zaak kan worden gedaan, is deze bepaald in artikel 486, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen vermeld 
in artikel 485 van hetzelfde wetboek.

Overeenkomstig artikel 485 voormeld betreft die aangifte enkel de misdaden 
gepleegd in de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan 
een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koop-
handel, hetzij individueel aan een of meer leden van de hoven van beroep en aan 
de procureurs-generaal en substituten bij de hoven.

3. Uit de memorie noch uit de eraan gehechte stukken blijkt dat eisers aangifte 
een misdaad betreft die een van die rechtbanken of personen ten laste wordt ge-
legd. 

De incidentele aangifte is niet ontvankelijk.
4. De niet-ontvankelijkheid van de incidentele aangifte brengt de niet-ontvan-

kelijkheid mede van het verzoek tot oproeping van getuigen, welke deze aangifte 
moet ondersteunen.

Dictum
Het Hof,
Rechtdoende in raadkamer met toepassing van artikel 493 Wetboek van Straf-

vordering,
Verwerpt de aangifte.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal.

Nr. 645

2° KAMER - 12 december 2006
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CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VEROORDELEND 
VONNIS DAT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT OVER EEN BEVEILIGINGSMAATREGEL - AARD - 
GEVOLG

Een  vonnis  dat  een  beklaagde  voor  de  hem  ten  laste  gelegde  feiten  tot  één  straf  
veroordeelt  en  alvorens  te  beslissen  over  een  eventuele  beveiligingsmaatregel  een 
deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de  
beklaagde  tot  het  besturen  van  een  motorvoertuig  is  geen  eindbeslissing  zodat  
daartegen eerst cassatieberoep open staat na het eindvonnis1.  (Art. 416, eerste lid, Sv.; 
Art. 42, Wegverkeerswet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.1183.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Antwerpen van 26 juni 2006.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de drie hem ten laste gelegde 

feiten tot één straf. Alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatre-
gel beveelt het een deskundigenonderzoek over de lichamelijke of geestelijke on-
geschiktheid van de eiser tot het besturen van een motorvoertuig. 

2.  De voornoemde beslissing is  geen eindbeslissing. Krachtens artikel  416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen dergelijke beslissing eerst cas-
satieberoep open na het eindvonnis. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middelen
3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

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

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-

1 Cass. 17 mei 1988, A.R. 2320, nr. 578 met noot A.T.
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voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. R. Vermeiren, Antwerpen.

Nr. 646

2° KAMER - 13 december 2006

1º HELING - WITWASSEN - BESTANDDELEN - DADER VAN HET OORSPRONKELIJK MISDRIJF

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELING - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - TE 
VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - STRAFFEN - 
FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETTELIJKE 
BEPALINGEN

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERDRAAIING VAN DE WAARHEID 
- TRUST - GEVOLG

1º Het kopen, in ruil of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen, hoewel  
de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die  
rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de  
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten uit die belegde voordelen, levert niet  
het in artikel 505, eerste lid, 2°, Sw., omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die,  
als  dader,  mededader  of  medeplichtige,  deelgenomen  heeft  aan het  misdrijf  dat  die  
vermogensvoordelen,  goederen en waarden of inkomsten heeft  opgeleverd1.(Art.  505, 
eerste lid, 2°, Sw.)

2º 3º en 4º Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken 
inzake inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B.,  moet de  
bepalingen  vermelden  van  dat  wetboek  of  van  de  ter  uitvoering  ervan  genomen 
besluiten, die de dader heeft of heeft willen overtreden2.  (Artt. 339 en 340, eerste lid, 
W.I.B. 1964; thans artt. 449 en 450, eerste lid, W.I.B. 1992)

5º Het bestaan van fiducie naar Luxemburgs recht belet niet dat de Belgische rechter, die 
uitspraak moet doen over een overtreding van de artikelen 196 en 197 Sw., naar recht uit  
de  fictieve  gegevens  waarop de fiducie  is  gegrond,  kan afleiden dat  de  waarheid  is 
verdraaid in de zin van die wettelijke bepalingen. 

(S. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Cass. 8 mei 2002, A.R. P.02.0021.F, nr. 282; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal 
des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, p. 473; J. ROZIE, Voordeelsontneming, Intersentia, 2005, p. 254, 
nr. 185.
2 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.
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(A.R. P.05.1434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 12 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
P. S. voert twee middelen aan en E. O. veertien middelen, ieder in een memo-

rie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. O. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen 

de eiser ingestelde strafvordering, hem veroordeelt :
(...)
Over het achtste middel:
De eiser voert aan dat aangezien fiducie naar Luxemburgs recht gegrond is op 

het feit dat de fiduciaris noodzakelijkerwijze in opdracht van een derde handelt 
die hij niet mag kenbaar maken, elke financiële portage-overeenkomst daarom 
ook een realiteit weergeeft die het Belgisch recht niet kent.

Die omstandigheid belet niet dat de Belgische rechter, bij wie een overtreding 
van de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek aanhangig is gemaakt, uit de 
fictieve gegevens waarop de fiduciaire verrichting gegrond is, naar recht het be-
staan kan afleiden van een verdraaiing van de waarheid in de zin van deze wets-
bepalingen.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Over het negende middel:
Tweede onderdeel:
De eiser verwijt het arrest dat het de artikelen 42, 3°, en 505 van het Strafwet-

boek schendt door hem wegens witwassing te veroordelen.
Met betrekking tot de telastleggingen B.1 tot B.3 werd de eiser vervolgd we-

gens de overtreding van artikel 505, eerste en tweede lid, van het voormelde wet-
boek.

Krachtens artikel 505, tweede lid, worden alleen de in 3° en 4° beoogde mis-
drijven geacht te blijven bestaan, ook indien ze gepleegd worden door de dader 
of mededader van, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de 
zaken bedoeld in artikel 42, 3°, voortkomen.

Het kopen, in ruil of om niet hebben ontvangen, het in bezit, bewaring of be-
heer nemen, hoewel de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten 
uit die belegde voordelen, levert niet het in artikel 505, eerste lid, 2°, van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die, als dader, me-
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dedader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf  dat die vermo-
gensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd.

Het arrest stelt vast (blz. 36) dat de bedragen die in de telastleggingen B.1 tot 
B.3 zijn bedoeld, voortkomen uit gelden die ten nadele van de coöperatieve ven-
nootschap BEPI zijn verduisterd en verklaart de eiser schuldig aan het voormelde 
misdrijf witwassing.

De appelrechters die de eiser overigens in de telastlegging C.II wegens feiten 
van misbruik van vertrouwen veroordelen, feiten waaruit de witgewassen kapita-
len voortkwamen, verantwoorden diens veroordeling wegens overtreding van ar-
tikel 505, eerste lid, 2°, van het Strafwetboek, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Over het twaalfde middel:
Tweede onderdeel:
Het onderdeel voert aan dat het arrest de eiser veroordeelt wegens valsheid in-

zake inkomstenbelastingen (telastleggingen E.1 tot E.4) zonder vast te stellen dat 
de bestanddelen van de overtreding van de artikelen 339 en 340 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964 verenigd zijn (artikelen 449 en 450 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

Artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans 449 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), bestraft alle overtredin-
gen van de bepalingen van dit wetboek of van de ter uitvoering genomen beslui-
ten, die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden zijn gepleegd, ter-
wijl artikel 340, eerste lid, van hetzelfde wetboek, thans 450, valsheid in ge-
schriften en het gebruik van valse stukken bestraft, die met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk te schaden zijn gepleegd, met het oogmerk om één van de in ar-
tikel 339 bedoelde misdrijven te plegen.

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken in-
zake inkomstenbelastingen, zoals bepaald in het voormelde artikel 340, moet de 
bepalingen vermelden van het Wetboek van Inkomstenbelasting of van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten, die de dader heeft of heeft willen overtreden.

De appelrechters vermelden nergens de bepalingen van het  voormelde wet-
boek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten die de eiser heeft overtre-
den of heeft willen overtreden.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Daaruit volgt dat het arrest de straffen die eiser wegens het geheel van de te-

lastleggingen zijn opgelegd, niet naar recht verantwoordt.
Wat de andere telastleggingen betreft dan die welke sub B.1 tot B.3 en E.1 tot 

E.4 zijn opgenomen, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

Er is geen grond om het eerste onderdeel van het negende en twaalfde middel 
te onderzoeken, noch het tweede, dertiende en veertiende middel dat door de ei-
ser wordt aangevoerd, die niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder 
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verwijzing kunnen leiden.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser E. O. schuldig verklaart 

aan de telastleggingen B.1 tot B.3 en E.1 tot E.4 en in zoverre het uitspraak doet 
over het geheel van de aan die eiser opgelegde straf.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt E. O. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt ieder van de eisers P. S. en Ph. D. in de kosten van zijn cassatiebe-

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

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Q. Wauters, Brussel, P. Monville, Brussel en I. Ferrant, 
Brussel.

Nr. 647

2° KAMER - 13 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - BESTREDEN 
BESLISSING VERKLAART HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - BESTREDEN BESLISSING 
VERKLAART HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts  
een  verzoek  tot  invrijheidstelling  van  een  beklaagde  die  niet  van  zijn  vrijheid  werd  
beroofd,  niet  ontvankelijk  verklaart1.  (Artt.  27,  §2,  en  31,  §§1  en  2,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

1 De bestreden beslissing deed uitspraak over een verzoek tot invrijheidstelling, ingediend door de 
eiser;  na  te  hebben  vastgesteld  dat  deze  vrij  op  de  terechtzitting  van  het  hof  van  beroep  was 
verschenen, verklaarde zij het verzoek tot invrijheidstelling niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, 
aangezien de onmiddellijke aanhouding die tegen de eiser was uitgesproken niet ten uitvoer gelegd 
was.
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(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1353.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 juli 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen, 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Nadat de eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat zijn onmid-

dellijke aanhouding beveelt, heeft hij, op de griffie van het gerecht waar zijn ho-
ger beroep aanhangig is gemaakt, op grond van artikel 27, §2, van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, een verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling ingediend.

Het bestreden arrest doet opmerken dat de eiser vrij verschenen is, bijgestaan 
door zijn raadsman. Met de vaststelling dat de onmiddellijke aanhouding niet 
tenuitvoergelegd was, verklaren de appelrechters het verzoek tot invrijheidstel-
ling niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990, kan tegen de ar-

resten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, cassa-
tieberoep worden ingesteld binnen vierentwintig uren vanaf de dag waarop de 
beslissing aan de verdachte wordt betekend.

Het arrest handhaaft de voorlopige hechtenis niet vermits het zich ertoe be-
perkt om een verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn 
vrijheid was beroofd, niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang.

Dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Zij valt evenmin onder de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen ver-
band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. M. Donatangelo, Charleroi en L. Kennes, Brussel.

Nr. 648

2° KAMER - 13 december 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - VEREISTE INLICHTINGEN - GEEN 
NIETIGHEID - DOEL VAN DE TOEGEZONDEN INLICHTINGEN

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - KENNISGEVING AAN DE 
AANGEHOUDEN PERSOON - EERBIEDIGING VAN ARTIKEL 5.2, E.V.R.M.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - KENNISGEVING 
AAN DE AANGEHOUDEN PERSOON

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
BEVOEGDHEID VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK MOET DOEN OVER DE TENUITVOERLEGGING

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
HECHTENIS VAN DE BETROKKENE - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN OF TEGEN BETALING VAN EEN 
BORGSOM - MOGELIJKHEID - REDENGEVING

1º  Het  Europees  aanhoudingsbevel  bevat  de  omschrijving  van  de  omstandigheden 
waaronder  het  misdrijf  is  gepleegd,  daaronder  begrepen tijdstip  en  plaats,  alsook de 
mate waarin de gezochte persoon aan het misdrijf  heeft deelgenomen; die gegevens,  
welke  niet  op  straffe  van  nietigheid  zijn  voorgeschreven,  hebben  tot  doel  de 
onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houdend met alle omstandigheden die in dat  
bevel  zijn vermeld en met  die welke voor hem worden aangevoerd door de persoon 
waartegen het is uitgevaardigd, de tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij  
de wet bepaalde gevallen kan weigeren1. (Art. 2, §4, 5°, Wet 19 dec. 2003)

2º en 3º De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, §4, 5°,  
W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen 
aan de vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 

4º Het rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees  
aanhoudingsbevel heeft niet de discretionaire bevoegdheid om die tenuitvoerlegging toe  
te  staan of  te  weigeren;  onder  voorbehoud van verplichte of facultatieve gronden tot  
weigering, is zij verplicht wanneer de voorwaarden die bij Wet 19 dec. 2003 zijn bepaald,  
zijn nageleefd2.  

5º Wanneer de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt toegestaan,  
levert  de  beslissing  waarbij  ze  bevolen  wordt  de  titel  van vrijheidsbeneming  van  de 
betrokkene op,  behoudens de mogelijkheid die de rechter verleend wordt om hem in  
vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom; bij  
gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerlegging van een Europees  
aanhoudingsbevel wordt bevolen, haar beslissing om van die mogelijkheid geen gebruik  

1 Cass. 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287; Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
2 Zie concl. O.M. in Pas.
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te maken, niet bijzonder met redenen omkleden3. (Art. 20, §4, Wet 19 dec. 2003)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1557.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Naar luid van artikel 2, §4, 5°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende 

het Europees aanhoudingsbevel, bevat dit de omschrijving van de omstandighe-
den waaronder het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, 
alsook van de mate waarin de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgeno-
men.

Die inlichtingen die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, hebben 
tot doel de onderzoeksrechter te informeren die, met inachtneming van alle om-
standigheden die in dat bevel zijn vermeld evenals die welke voor hem aange-
voerd worden door de persoon waarop ze betrekking hebben, de tenuitvoerleg-
ging van dat bevel alleen kan weigeren in de bij de voormelde wet bepaalde ge-
vallen.

Het Europees aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd vermeldt in 
de rubriek "omschrijving van de omstandigheden waaronder de feiten werden 
gepleegd, daarin begrepen tijdstip, plaats alsook de mate van betrokkenheid van 
de gezochte persoon", de misdrijven die hem worden ten laste gelegd, de dag 
waarop en de plaats waar zij zouden zijn gepleegd, alsook de mate van deelne-
ming vermits het preciseert dat de eiser ervan wordt beschuldigd de feiten te heb-
ben gepleegd "tezamen of in vereniging met één of meer andere personen".

De appelrechters beslissen bijgevolg naar recht dat die rubriek van het Euro-
pees aanhoudingsbevel de inlichtingen bevat die bij het voormelde artikel 2, §4, 
5°, zijn vereist en hen in staat stelde om te oordelen of de voorwaarden die bij de 
artikelen 3 tot 5 van de Wet van 19 december 2003 zijn bepaald, werden nage-
leefd.

Bovendien voldoen de hierboven bedoelde vermeldingen aan de vereisten van 
artikel 5.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

3 Ibid.
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(...)
Over het derde middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 5.2 en 5.4 van het 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre die bepalingen zouden zijn ge-
schonden, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Voor het overige heeft het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel niet de discretionaire be-
voegdheid om die tenuitvoerlegging toe te staan of te weigeren. Onder voorbe-
houd van verplichte of facultatieve gronden tot weigering, is de tenuitvoerleg-
ging verplicht wanneer de voorwaarden die de Wet van 19 december 2003 be-
paalt, zijn nageleefd.

Wanneer krachtens artikel 20, §4, van de voormelde wet, de tenuitvoerlegging 
wordt toegestaan, levert de beslissing waarbij ze bevolen wordt de titel van vrij-
heidsbeneming van de betrokkene op, behoudens de mogelijkheid die de rechter 
verleend wordt om hem in vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of te-
gen betaling van een borgsom.

Bij gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldiging-
stelling die de beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerleg-
ging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  wordt  bevolen,  haar  beslissing  om 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid die bij het voormelde artikel 20, §4, 
tweede lid, is bepaald, niet bijzonder met redenen omkleden.

Bijgevolg kan het middel dat de reden bekritiseert van het arrest volgens welke 
"er een duidelijk risico bestaat dat [de eiser], die volhardt in zijn weigering om 
vrijwillig aan de Nederlandse gerechtelijke overheid te  worden overgedragen, 
zich aan het gerecht zou onttrekken", al ware het gegrond, niet tot vernietiging 
leiden.

Het middel is in zoverre evenmin ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Chr. Marchand, Brussel.

Nr. 649
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2° KAMER - 13 december 2006

1º BESLAG — ALLERLEI - STRAFZAKEN - TERUGGAVE - VOORWAARDE

2º TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN - VOORWAARDEN

1º en 2º Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het  
geen  uitspraak  doen  over  de  teruggave  van  de  in  beslag  genomen  voorwerpen 
(Impliciet)1.  (Art. 44, Sw.; Art. 161, Sv.)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1299.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser van 

de telastlegging E vrijspreekt :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de grief die, aangezien hij het hof van 

beroep verwijt de teruggave niet bevolen te hebben van het voorwerp van de he-
ling, geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

(...)
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.

1 Cass. 11 dec. 1985, A.R. 4530, nr. 249. De eiser werd door de correctionele rechtbank veroordeeld 
wegens, met name, heling van twee mobiele telefoons. In hoger beroep had het hof van beroep hem 
van die telastlegging vrijgesproken en de veroordeling wegens de overige feiten die de eiser waren 
ten  laste  gelegd  bevestigd.  De  appelrechters  hadden  evenwel  de  teruggave  niet  bevolen  van  de 
mobiele telefoons die tijdens het strafrechtelijk onderzoek in beslag waren genomen. Tot staving van 
het cassatieberoep dat hij tegen dit arrest heeft ingesteld, verweet de eiser de appelrechters dat zij de 
voormelde voorwerpen niet hadden teruggegeven. Aangezien het cassatieberoep tegen de beslissing 
tot vrijspraak, bij gebrek aan belang voor de eiser, niet ontvankelijk is, heeft het Hof geoordeeld dat 
die grief niet diende te worden onderzocht omdat hij geen verband hield met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep.
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13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. L. Jadin, Brussel.

Nr. 650

1° KAMER - 14 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN – MEMORIE VAN ANTWOORD

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN – 
AANDUIDING VAN DE PARTIJEN – VERMELDING VAN HET ARREST – VERWIJZING NAAR DE 
AANDUIDINGEN IN HET BEROEPEN VONNIS

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER

4º MILIEURECHT - EUROPESE RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - 
PROJECT - BEGRIP - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º PREJUDICIEEL GESCHIL – EUROPESE UNIE - EUROPEES RICHTLIJN 85/337/EEG - 
VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - PROJECT - BEGRIP - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING

6° EUROPESE UNIE - PREJUDICIËLE GESCHILLEN - EUROPESE RICHTLIJN 
85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - PROJECT - BEGRIP - PREJUDICIËLE VRAAG 
- HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º  De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen naar voren  
brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten1.

2º De appelrechters voldoen aan de, op straffe van nietigheid voorgeschreven, verplichting  
om  de  naam,  de  voornaam  en  de  woonplaats  te  vermelden  waaronder  de  partijen  
verschenen zijn en geconcludeerd hebben, wanneer het beroepen vonnis een lijst bevat  
waarop  de  partijen  correct  zijn  geïdentificeerd  en  waarnaar  die  rechters  hebben  
verwezen2. (Artt. 780, eerste lid, 1°, en 1042, Ger.W.)

3º  Degene  die  schadevergoeding  vordert,  moet  bewijzen  dat  er  tussen  de fout  en  de  
schade, zoals zij  zich heeft  voorgedaan, een oorzakelijk  verband bestaat,  waarbij  dat  
verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze 
zich heeft voorgedaan3.

4º,  5º  en  6º  Wanneer  het  onderzoek van een middel  de vragen doet  rijzen  of  a)  een 
overeenkomst  tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat  die  
firma zich  zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld  met  een start-  en  
landingsbaan van meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de  
toekomstige infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en  
voorziet  in  de  bouw  van  een  controletoren  om  vluchten  mogelijk  te  maken  in  de  

1 Zie Cass. 2 maart 2006, A;R; C.05.0059.N, nr. 119.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 650.
3 Zie Cass. 12 okt. 2005, .A.R. P.05.0262.F, nr. 507.
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omstandigheden die zij omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van 
een bestaande vliegveld om het aan te passen aan een geplande toename van nacht- en  
dagvluchten zonder verlenging van de start- en landingsbaan een project zijn in de zin 
van  de  richtlijn  85/337/EEG  van  de  Raad  van  27  juni  1985  betreffende  de  milieu-
effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten,  zoals  zij  van  
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 
maart 1997, c) of de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een  
vliegveld niet  rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij  de richtlijn 85/337/EEG,  
niettemin met die toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect  
onderzoekt van de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename 
van de activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen4.

(A. e.a. T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0582.F e.v.)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Cassatieberoep A.R. nr. C.04.0582.F
De eisers voeren in hun memorie zes middelen aan waarvan de eerste twee als 

volgt zijn gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 van het Hof van Beroep te Luik verklaart de hoofdberoepen 

en de incidentele beroepen van de omwonenden ontvankelijk, zowel met betrekking tot de 
(eerste drie verweerders), als met betrekking tot de zesde (verweerster), bevestigt het be-
roepen vonnis met betrekking tot de voeging van de zaken en verklaart voor het overige 
de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk, die thans zijn ingesteld tegen (de eerste 
drie verweerders) en de (zesde verweerster), maar verklaart ze niet gegrond, verklaart het 
arrest bindend voor de (vierde verweerster) en (voor de vijfde verweerder) en veroordeelt 
de omwonenden in de kosten van de twee aanleggen van de (eerste drie verweerders), na 
van pagina 2 tot pagina 120 van het bestreden arrest de identiteit te hebben vermeld van 
alle eisende partijen, met uitsluiting van die van de heer J. L en van juffrouw C.–M. L., 
vermeld in de samenvattende conclusie van de eisers op pagina 68.

Grieven
Luidens artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op straffe van nie-

tigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven.

In deze zaak maakte de samenvattende conclusie van de eisers op pagina 68 onder 

4 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 650.
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nummer 317 melding van de identiteit van de heer J. L., geboren op 11 mei 1939, beheer-
der van vennootschappen, wonende in 4460 Grâce-Hollogne, rue du Ferdou, 74, alsook 
van juffrouw C.–M. L., geboren op 1 juli 1975, wonende in 4020 Luik, quai des Arden-
nes, 16, die tussenkomt in haar hoedanigheid van eigenaar van het pand gelegen in de rue 
Ferdou, 76.

Het adres dat de identiteit van de voornoemde eisers niet weergeeft, vermeldt dus niet 
de naam, de voornaam en de woonplaats van alle eisende partijen in het geding, en zulks 
met miskenning van voornoemd artikel.

Besluit
Doordat het arrest nalaat melding te maken van de identiteit van de eisende partijen, 

vermeld onder nummer 317 op pagina 68 van de samenvattende conclusie van de eisende 
partijen, is het nietig en schendt het, bijgevolg, de artikelen 780, 2°, en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Ge-

meenschap, in de geconsolideerde versie ervan, zoals die van kracht is sinds de wijziging 
en de nieuwe nummering door het verdrag van 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 
10 augustus 1998;

- de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 (lees: 27) juni 
1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere pro-
jecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG 
van de Raad van 3 maart 1997, alsook de punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de 
voornoemde richtlijn 85/337/EG;

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 sep-
tember 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 
11 maart 1999, alsook zijn bijlage I;

- de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 ok-
tober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie 
van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór 
de wijziging ervan bij het besluit van 4 juli 2002, alsook zijn bijlage II;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het middel is gericht tegen het arrest van 29 juni 2004 van het Hof van Beroep te Luik 

dat de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden ontvankelijk ver-
klaarde, zowel met betrekking tot de (eerste drie verweerders), als met betrekking tot de 
zesde (verweerster), het beroepen vonnis bevestigde met betrekking tot de voeging van de 
zaken en voor het overige de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk verklaart, die 
thans zijn ingesteld tegen (de eerste drie verweerders) en de (zesde verweerster), maar ze 
niet gegrond verklaart, het arrest bindend verklaart voor de (vierde verweerster) en (voor 
de vijfde verweerder) en de omwonenden in de kosten van de twee gedingen van de (eer-
ste drie verweerders) veroordeel(t), zulks op grond van alle redenen van het bestreden ar-
rest die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, waarvan met name de onder-
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staande redenen:
“4. Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waalse om-

zettingsdecreet
alvorens de argumenten van de omwonenden te onderzoeken, lijkt het nuttig het aange-

voerde juridische kader te onderzoeken (zie de kopieën van de in het documentatiedossier 
van de (eerste verweerder) vermelde verordenende teksten);

de bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst projecten waarvoor een mili-
eu-effectbeoordeling verplicht is;

die lijst vermeldt de aanleg van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten 
minste 2.100 meter’;

bijlage II bij de richtlijn vermeldt projecten waarvoor een effectbeoordeling nodig is in-
dien de Lidstaten ‘van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken’; die 
lijst vermeldt de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de 
aanleg van een vliegveld;

het decreet van 11 september 1985 heeft de bewuste richtlijn trouw omgezet, door, on-
der meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen;

het uitvoeringsbesluit van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg ... van vlieg-
velden’ ook al breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landings-
baan van of langer dan 1.200 m, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen bo-
ven die afstand’ (zie de kopie van het decreet en van dat besluit in het documentatiedos-
sier van de (eerste verweerder));

betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, dient erop gewezen dat 
de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend langer is dan 2.100 me-
ter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzet-
tingsdecreet, en dat zij niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 
1998 mogelijk te maken;

gelet op die feitelijke gegevens, weiden de omwonenden uitvoering maar tevergeefs uit 
over het begrip vliegveld;

het is immers vanzelfsprekend dat zowel de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld 
beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van de start- en landingsbaan en niet 
in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een con-
troletoren;

bovendien doelt bijlage I bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, 
die, ter herinnering, enkel doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek 
kunnen opleggen, spreekt over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wij-
ziging in de aanleg;

in dit geval was er dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld in de 
zin van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet 
werd gewijzigd;

uit dat onderzoek volgt dat de argumenten van Mr. Lebrun moeten worden verworpen, 
meer bepaald betreffende een definitie van vliegveld die hij aan andere wettelijke of ver-
ordenende bepalingen ontleent (p. 83 en 84 van zijn samenvattende conclusie) of betref-
fende een toepassing van artikel 9 van het besluit van 31 oktober 1991 dat het heeft over 
een nieuw project dat voorziet in ‘de capaciteitsverhoging van een bestaande inrichting 
met meer dan één vijfde van de capaciteit van oorsprong die de overschrijding van de als 
drempelwaarde in bijlage II  aangegeven capaciteit  veroorzaakt’ (zie p.  80 e.v.  van de 
voornoemde samenvattende conclusie);

precies door die feitelijke omstandigheden wordt het trouwens voor de omwonenden 
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enorm moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om uit te maken waarin het project of de vergun-
ning, bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan;

in dit geval bestond het vliegveld immers al lang voor de inwerkingtreding van de richt-
lijn;

er is dus geen project geweest noch een duidelijk identificeerbare en voorafgaande toe-
lating, in de zin van de richtlijn of van het bewuste decreet, om nachtvluchten of de komst 
van vrachtintegratoren mogelijk te maken;

het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel met de vergun-
ning om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren;

de omwonenden hadden dit in het kader van hun gedinginleidende dagvaarding goed 
begrepen, maar zij hebben naderhand geprobeerd hun argumenten bij te sturen, toen zij 
vaststelden dat een dergelijke vergunning toentertijd niet wettelijk vereist was;

in dat opzicht proberen de omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen 
handelingen of beslissingen te bestempelen als mogelijke projecten of  vergunningen in de 
zin van de richtlijn (zie, onder meer p. 72 van de samenvattende conclusie van Mr. Leb-
run);

gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer bepaald af te vragen of een gewestplan al dan niet als een vergunning kan worden 
aangemerkt;

aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het H.v.J. de door de omwonenden 
vermelde prejudiciële vragen te stellen (zie, onder meer p. 350, 356 en 680 van de samen-
vattende conclusie van Mr. Misson);

met betrekking tot de rechtspraak van dat Hof, kan men eraan toevoegen dat een van de 
raadslieden van het Waalse Gewest op de zitting terecht benadrukt heeft dat het arrest be-
treffende de vliegveld van Bolzano, namelijk het arrest W.W.F. tegen ‘Autonome Provinz 
Bozen’ (zaak C-435/97, arrest van 11 (lees: 16) september 1999, dat meer bepaald wordt 
onderzocht op p. 345 van de samenvattende conclusie van Mr. Misson), niet naar deze 
zaak kan worden geëxtrapoleerd, aangezien, in het geval van de luchthaven van Bolzano, 
de start- en landingsbaan van dat vliegveld verlengd was, wat een feitelijk gegeven is dat 
uiteraard de te volgen redenering wijzigt en tot gevolg heeft dat het zinloos is dat geval 
hier aan te voeren;

het H.v.J. wijst in punt 4 van dat arrest uitdrukkelijk op dat materiële gegeven en ver-
meldt daar de in hoofdzaak geplande werken en aanpassingen, waaronder ‘de verlenging 
van de start- en landingsbaan van 1 040 tot 1 400 m’ (zie de kopie van het arrest in de 
aanvullende documentatiedossiers van de (eerste verweerder));

de zo-even gemaakte analyse geldt eveneens in de context van de argumenten die zijn 
aangevoerd m.b.t. het decreet en het omzettingsbesluit;

aldus is het ontbreken van een effectbeoordeling evenmin een formele onwettigheid;
(…)
daaraan kan worden toegevoegd dat het onaanvaardbaar is alle vergunningen te bunde-

len om daaruit te proberen af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe dan 
ook niet strookt met het begrip ‘aanleg’ van een vliegveld in de zin van de aangevoerde 
bepalingen;

de bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich geen 
effectonderzoek vereist is en waarvan de rapporten, op zich, voldoende met redenen om-
kleed waren;

bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig;
betreffende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens 
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welke ‘de bevoegde autoriteit, (wanneer zij) van mening is dat de weerslagen belangrijk 
zouden kunnen zijn (…) het opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmi-
lieu voor(schrijft)’ (artikel 10, §4), maakt die bepaling gewag van een beoordelingsbe-
voegdheid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden ge-
straft maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse die 
hieronder zal worden gemaakt”;

En na verder geoordeeld te hebben dat “blijkens die analyse die in het vorige punt II is 
gemaakt, de meeste aangevoerde onwettigheden al niet als dusdanig kunnen worden aan-
gemerkt” en met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending 
van de richtlijn 85/337 en de schade, dat:

“meer bepaald, m.b.t. de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling 
en het decreet tot omzetting van die richtlijn, geenszins bewezen is dat de (eerste verweer-
der), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer ge-
detailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben gehad 
over het te volgen luchthavenbeleid;

daarbij  komt nog dat de analyse in die fase de vragen die de omwonenden aan het 
H.v.J. willen doen stellen, des te minder relevant maakt in zoverre het antwoord op die 
vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, hoe dan ook de oplossing van dit geschil niet 
zou baten;

m.b.t. dit concrete punt is het trouwens interessant erop te wijzen dat de (eerste ver-
weerder) geenszins zijn voornemen heeft laten varen om het gewestplan te wijzigen en de 
start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het gebruik door zware, 
volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrichte milieu-effecton-
derzoeken, met name het Polyart-onderzoek, duidelijk en op gedetailleerde wijze aanto-
nen dat het huidige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroorzaakt die nog zullen 
toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bijkomende activiteiten 
die daardoor mogelijk zullen worden (zie stuk 2.2.7 van het hoofddossier van de (tweede 
verweerster));

betreffende het specifieke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploita-
tievergunningen,  kan men stellen dat de in die fase vermelde infrastructuur weliswaar 
dient om de activiteit van cargomaatschappijen mogelijk te maken of te vergemakkelij-
ken, maar het is geenszins die infrastructuur op zich die de geluidshinder voor de omwo-
nenden veroorzaakt (zie de redenering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis van 9 fe-
bruari 2001, die door het hof (van beroep) wordt overgenomen)”.

De eerste rechter had daarbij geoordeeld:
“Niet met betrekking tot het luchthavenproject in zijn geheel, maar wel tot de vergun-

ningen die sinds december 1991 verleend zijn voor de realisatie van sommige voorzienin-
gen, voeren de omwonenden onwettigheden aan, omdat de rapporten volgens hen onbe-
staande, onvolledig of onnauwkeurig zijn.

Het klopt dat ogenschijnlijk bescheiden projecten een aanzienlijke impact op het milieu 
kunnen hebben, bijvoorbeeld door hun ligging of door hun kenmerken en dan dient de 
overheid die dimensie in haar beoordeling te integreren. Zo ook dient zij rekening te hou-
den met de opeenhoping van de gevolgen van de projecten om de criteria voor de vrijstel-
ling van een milieu-effectonderzoek vast te leggen.

De rechtbank oordeelt evenwel dat een grondig onderzoek naar de regelmatigheid van 
elke vergunning niets aan het debat zou toevoegen, zulks om twee redenen;

Vooreerst lijkt het moeilijk staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duide-
lijker voorafgaand milieu-effectrapport eist (men mag immers niet denken dat er geen wa-
ren of dat ze zwegen over het geluidsprobleem) noch een milieu-effectonderzoek oplegt, 
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slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het oog wor-
den verloren dat de litigieuze bouwwerken en activiteiten duidelijk ingeschreven waren in 
het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke overheid als de 
toezichthoudende overheid ervan op de hoogte waren en dat de geluidshinder die gepaard 
gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en ook niet wordt be-
twist.

Wat zou het voor het debat gebaat hebben om te herhalen dat de bouw van een vracht-
hall of van een petroleumopslagplaats in het kader paste van een toename van het verkeer 
waardoor de omgeving van het vliegveld onbewoonbaar of nauwelijks leefbaar zou wor-
den?

De eisers geven geen antwoord op die, nochtans essentiële, vraag.
Vervolgens is het misschien nuttig eraan te herinneren dat het geschil geen vernieti-

gingscontentieux betreft maar wel past in het kader van een op artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek gegronde aansprakelijkheidsvordering. De optiek is dus tegelijk anders 
en ruimer.

Zo zouden de omwonenden, om pertinent te zijn, moeten aantonen dat de eventuele on-
wettige realisatie van parkeerterreinen, loodsen, opslaghall, kantoren, wegen, stormbek-
kens in oorzakelijk verband staat met de problematiek van de nachtvluchten.

Indien evenwel ervan wordt uitgegaan dat de omwonenden geen bezwaren zouden heb-
ben over de procedure tot toekenning van de vergunningen voor die voorzieningen binnen 
de zone van het vliegveld, zou de hinder die zij ervan ondergaan daarom niet minder zijn.

De omwonenden leggen uit dat, indien de procedure was gevolgd zoals zij meenden dat 
ze gevolgd moest worden, zij bezwaarschriften hadden kunnen indienen, hun stem laten 
horen en een kans zouden hebben gehad dat de politieke overheid op hun bezwaren in-
ging.

Het is geenszins bewezen en het is zelfs niet erg waarschijnlijk dat het principe om het 
vliegveld van Bierset te ontwikkelen opnieuw ter discussie had kunnen worden gesteld 
wanneer vergunningen m.b.t.  enkele welbepaalde voorzieningen worden verleend.  Het 
‘verlies van een kans’ blijkt aldus nagenoeg onbestaande te zijn.

Overigens staat het verre van vast dat de omwonenden de bezwaren die zij nu aanvoe-
ren, zouden hebben ingediend. De verwerende partijen voeren terecht aan dat zij geen en-
kel soortgelijk initiatief hebben genomen, noch bij de uitwerking van het gewestplan van 
Luik, dat in 1987 werd goedgekeurd, noch bij de gedeeltelijke herziening van het plan in 
1992.  Wat meer is,  er werden onlangs vergunningen toegekend (in juni en september 
2000), waarbij openbare onderzoeken moesten worden gehouden. De administratieve pro-
cedure verliep dus op het ogenblik zelf dat de omwonenden conclusies aan het schrijven 
waren waarin zij beweerden dat zij hun stem in dergelijke procedures zouden hebben la-
ten horen. Wat zij echter niet hebben gedaan. Hun argument is dus veeleer een veronder-
stelling dan een bewijsvoering.

Aangezien er geen oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen de vermeende fout en 
de schade, heeft het geen belang de kwestie van de fout nog verder te onderzoeken”. 

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffen-

de de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij 
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 
maart 1997, betreft dit de milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten 
die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
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Voorts preciseert dat artikel dat onder project in de zin van die richtlijn wordt verstaan 
de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, 
of nog, andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Artikel 2 van de richtlijn 85/337 bepaalt dat een project in de zin van artikel 1 van die 
richtlijn moet worden onderworpen aan een beoordeling van zijn effecten, “voordat een 
vergunning wordt verleend”, waarbij de vergunning in artikel 1.2 wordt omschreven als 
het besluit van de bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht 
verkrijgt om het project uit te voeren.

Artikel 4 van de richtlijn verduidelijkt het begrip ‘project’ door er twee categorieën van 
te maken, waarbij de eerste categorie, bedoeld in artikel 4, §1, van de richtlijn, de in bijla-
ge I bij de richtlijn genoemde projecten omvat, zoals projecten betreffende de “aanleg van 
een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter”, bedoeld in punt 
7 van bijlage I bij die richtlijn, die van rechtswege worden onderworpen aan een milieu-
effectbeoordeling, en de tweede categorie, bedoeld in artikel 4, §2, van de richtlijn, betref-
fende projecten van de in bijlage II genoemde categorieën, die overeenkomstig de artike-
len 5 tot 10, aan een beoordeling worden onderworpen indien de Lidstaten van oordeel 
zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Overeenkomstig punt 12 van bijlage II bij de richtlijn 85/337, vóór de wijziging ervan 
bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, is “een wijziging in projecten 
van bijlage I en projecten van bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het 
ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of producten en die niet langer dan één 
jaar worden gebruikt” een project dat aan een effectbeoordeling kan worden onderworpen, 
voor zover hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Aangezien het om werken gaat die betrekking hebben op een vliegveld, volgt uit al die 
bepalingen dat de toepassing van de richtlijn bepaald wordt door de  vraag of het geplande 
project, namelijk de herstructurering van een bestaand vliegveld, betrekking heeft op een 
vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en gevolgen voor het 
milieu kan hebben zonder dat daarbij wordt vereist dat die werken betrekking hebben op 
de verlenging van de start- en landingsbaan, wat een geheel van werken is dat een project 
kan uitmaken in de zin van artikel 1.2 van de richtlijn 85/337.

De richtlijn zal toegepast moeten worden, zodra de kenmerken van het project zulks 
noodzakelijk maken.

Zo ook bepaalt het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisa-
tie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999, dat de 
richtlijn omzet, in zijn artikel 4 dat de afgifte van elke vergunning onderworpen is aan het 
in het decreet bedoelde systeem van milieu-effectbeoordeling; als er verschillende vergun-
ningen worden vereist, wordt het effectbeoordelingssysteem één keer toegepast, waarbij 
artikel 1.2 preciseert dat onder “project” wordt verstaan iedere operatie, activiteit, kunst-
werk,  bouw, afbraak,  verbouwing,  uitbreiding of  buitengebruikstelling van installaties, 
programma of plan waardoor het milieu wijzigingen ondergaat, waarvan de uitvoering ge-
pland wordt door een privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon.

De effectbeoordeling die met de door de richtlijn 85/337/EEG opgelegde verplichtingen 
overeenstemt, wordt door het decreet ‘studie inzake de weerslagen’ genoemd, die gehou-
den moet worden door een van het Waals Gewest onafhankelijke auteur.

Naar het evenbeeld van de verdeling waarin de Europese richtlijn voorziet, wordt van 
rechtswege een effectonderzoek gehouden indien het project van de vergunningaanvrager 
overeenstemt met de in bijlage I bij het decreet bedoelde werken (artikel 9, tweede lid, 
van het decreet) of in bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 
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1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985. De overige projecten worden 
slechts aan een effectonderzoek onderworpen indien die overheid van oordeel is dat ze 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Bijlage I bij het decreet, dat de projecten opsomt die van rechtswege aan een effecton-
derzoek worden onderworpen, bevat met name een punt 7, dat als volgt is gesteld: “bouw 
van autowegen, snelwegen, banen voor het lange afstandsverkeer van de spoorwegen als-
mede van vliegvelden waarvan de banen voor het opstijgen en landen een lengte van 2 
100 meter of meer hebben”.

Bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 1991 breidde, in num-
mer 8, het systematische karakter van een effectonderzoek uit tot de aanleg van luchtha-
vens met een start- en landingsbaan van of langer dan 1.200 m., met inbegrip van de ver-
lenging van bestaande banen boven die afstand, alsmede de recreatieve vliegvelden.

Kortom, net zoals in de richtlijn 85/337/EEG, onderwerpt de Waalse wetgeving, ener-
zijds, sommige projecten aan een milieu-effectonderzoek en, anderzijds, de andere projec-
ten aan een dergelijk onderzoek als de overheid kan vrezen voor aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu.

Hieruit volgt dat, wegens het ontbreken van een milieu-effectonderzoek overeenkom-
stig de bepalingen van de richtlijn en van het decreet, alle in het raam van dat project af-
geleverde vergunningen onwettig waren, aangezien artikel 5 van het decreet van 11 sep-
tember 1985 uitdrukkelijk preciseert dat de bevoegde overheid en de administratieve rech-
ter de nietigheid kunnen bevelen van iedere vergunning die verleend wordt in strijd met 
de bepalingen van artikel 4, eerste lid, waarbij die nietigheid hoe dan ook dient uitgespro-
ken bij gebrek aan een effectonderzoek wanneer het bij artikel 10, §4, van het decreet was 
voorgeschreven.

In deze zaak voerden de eisers, op pagina 340 van hun samenvattende conclusie, voor 
het hof van beroep aan dat de overeenkomst van 26 februari 1996, door de werken die 
daarin zijn gepland, een “project” is in de zin van de richtlijn 85/337, aangezien de over-
eenkomst met name bepaalt:

- dat de (tweede verweerster) ervoor zal zorgen dat de hoofdbaan (23L/05R) van het 
vliegveld volledig operationeel zal zijn over haar hele lengte en uitgerust zal worden met 
een landingssysteem (artikel 17.1),

- dat de (tweede verweerster) de parallelle landingsbaan (23R) zal uitrusten met ten 
minste ILS 30 CAT I (artikel 17.2), uiterlijk op 1 maart 1998,

- dat de (tweede verweerster) de parallelle baan (23L/05R) zal verbreden tot 45 meter, 
om te voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren en dat zij erop 
zal toezien dat die baan uiterlijk op 15 december 1997 volledig operationeel is (artikel 
18), waarbij de verbreding van de parallelle baan in principe aan een stedenbouwkundige 
vergunning moet worden onderworpen,

- dat de (tweede verweerster) de baan 23ML moet uitrusten met twee bijkomende snelle 
uitgangsbanen (rapid exit taxiway), zoals vermeld in het situatieplan 2 van de hierbij ge-
voegde kaart (artikel 18), wat eveneens aan een stedenbouwkundige vergunning is onder-
worpen,

- dat de (tweede verweerster), omdat de A.T.C.-toren in het kader van het ontwikke-
lingsplan moet worden verplaatst, de 18 hectare vliegtuigstandplaatsen zal uitbreiden zo-
dat: 

de nieuwe parkeerzone tegen 31 oktober 1997 vlak tegenover de  belangrijkste sorteer-
installatie van (derde verweerster) zal liggen,

de parkeerzone tegen 31 december 1997 uitgebreid wordt in de richting van de loods 
voor het onderhoud van de vliegtuigen en verbonden wordt met de nieuwe snelle uit-
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gangsbaan,
waarbij een parkeerzone van 18 hectare uiteraard onderworpen is aan een stedenbouw-

kundige vergunning, net zoals de in de overeenkomst bedoelde onderhoudsloods,
- dat de (tweede verweerster) zich ertoe verbond een controletoren op te trekken (artikel 

19), dat zij zich ertoe verbond een brandstofopslag te leveren en te onderhouden, met een 
minimale capaciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde verweer-
ster) om de uitbreiding ervan te eisen (artikel 21),

- dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend zou zijn en dat er een 
correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van (de derde verweerster) 
(ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een ononderbroken levering 
van energie mogelijk maakt (artikel 37), wat de vergunning vereiste om twee hoogspan-
ningscabines 15 Kv te installeren.

De eisers concludeerden op pagina 343 dat die projectovereenkomst tot zware milieu-
hinder leidde, aangezien zij de conditio sine qua non vormde voor de komst van een maat-
schappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, zonder onderbre-
king, te kunnen gebruiken, en die in het contract een overeenkomst invoegt die haar toe-
staat een onbeperkt aantal bewegingen uit te voeren, ook ’s nachts, en voerden op pagina 
346 aan, nadat zij het arrest van het Hof van Justitie van 16 september 1996 hadden on-
derzocht, dat genoemde overeenkomst van 26 februari 1996, wel degelijk het bestaan van 
een project in de zin van bijlage II bij de richtlijn impliceert, omdat zij werken plant om 
een vliegveld te wijzigen.

Besluit
Bijgevolg, doordat het hof van beroep oordeelt dat “ zowel de richtlijn als het decreet 

het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van zijn start- en 
landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan, zoals lood-
sen of zelfs een controletoren”, en daaruit afleidt dat de richtlijn niet van toepassing was 
op de herstructurering van een vliegveld, aangezien de start-  en landingsbaan van dat 
vliegveld niet gewijzigd is, miskent dat hof het begrip “ project” in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad (schending van artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997) en miskent het het toepassingsgebied van de 
richtlijn, zoals dit omschreven is bij de artikelen 1, 2 en 4, blijkens welke elk project met 
betrekking tot een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, 
dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, aan een milieu-effectbeoordeling 
moet  worden  onderworpen  (schending  van  de  artikelen  1  en  4  van  de  richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 zoals zij van toepassing was vóór de wijziging 
ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997). Bovendien schendt het 
de bepalingen van bijlage II bij de richtlijn 85/337 vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, die vervat zijn in punt 12, in zoverre dit met 
name verwijst naar wijzigingswerken aan een vliegveld, zoals bedoeld in punt 7 van bijla-
ge I bij de richtlijn, doordat het, althans impliciet, van oordeel is dat die wijzigingen nood-
zakelijkerwijs ertoe zouden moeten strekken de start- en landingsbaan te wijzigen of ze te 
verlengen (schending van artikel 4, §2, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG 
van de Raad van 3 maart 1997, alsook punt 7 van bijlage I en punt 12 van bijlage II bij  
voornoemde richtlijn 85/337/EEG). Het hof van beroep schendt tevens de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organi-
satie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, dat de 
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richtlijn in Belgisch recht omzet m.b.t het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, zoals 
het van toepassing was vóór zijn wijziging bij het decreet van 11 maart 1999, en de artike-
len 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 
tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie van de milieu-
effectbeoordeling in het Waalse Gewest, alsook bijlage II ervan, zoals het van toepassing 
was vóór zijn wijziging bij het besluit van 4 juli 2002, door te oordelen dat de andere wer-
ken dan die welke betrekking hebben op de start- en landingsbaan van een vliegveld, met 
uitsluiting van wijzigingen aan de infrastructuur van het betrokken vliegveld, niet onder 
de toepassing van dat decreet en van dat besluit vallen. Bijgevolg kon het hof van beroep 
niet naar recht, impliciet maar zeker, beslissen dat de bij de overeenkomst van 26 februari 
1996 bedoelde werken die ertoe strekten het vliegveld in te richten ten behoeve van een 
van de partijen bij die overeenkomst, geen project in de zin van de richtlijn konden uitma-
ken, althans zonder te onderzoeken of ze aanzienlijke gevolgen voor het milieu zouden 
kunnen hebben (schending van de artikelen 1, 2, 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het 
Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weersla-
gen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, dat de richtlijn in Belgisch recht omzet m.b.t 
het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijzi-
ging bij het decreet van 11 maart 1999, en de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van 
de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 
september 1985 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Ge-
west, alsook bijlage II ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijziging bij het be-
sluit van 4 juli 2002).

Op zijn minst verzoeken de eisers dat het Hof, alvorens recht te doen, de volgende vra-
gen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorlegt:

Vraag 1:
Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat 

die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een luchthaven en die de nauwkeu-
rige omschrijving bevat van de toekomstige infrastructuurwerken, van het aantal nacht- en 
dagvluchten na de vestiging van de firma, een ‘project’ in de zin van de richtlijn 85/337 ?

Vraag 2:
Vallen de wijzigingswerken in de infrastructuur van een bestaand vliegveld om het aan 

te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zonder verlenging van de 
start- en landingsbaan, onder het begrip project, waarvoor een milieu-effectbeoordeling 
vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particulie-
re  projecten,  zoals  zij  van  toepassing  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  de  richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997 ?

Vraag 3:
Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een luchthaven 

niet rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen van de richtlijn 85/337/EEG, niettemin 
met die toename rekening houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van die luchthaven teneinde die uitgebreide activiteit te 
kunnen opvangen ?

Tweede onderdeel
De benadeelde van een fout, of zij nu bestaat in een onwettigheid dan wel in een foutie-

ve gedraging, heeft ten laste van de dader van de fout recht op schadevergoeding, voor zo-
ver er een oorzakelijk verband bestaat tussen, enerzijds, de aangevoerde fout, en ander-
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zijds, de schade.
Teneinde het bestaan van een dergelijk oorzakelijk verband te bepalen, dient de bodem-

rechter na te gaan of de aangevoerde schade zich, zonder de fout, op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan, waarbij een negatief antwoord tot de slotsom moet leiden dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de aangevoerde fout en de aangevoerde schade.

In deze zaak vorderden de eisers dat de (eerste verweerder) zou worden veroordeeld om 
hen te vergoeden voor de zeer aanzienlijke geluidshinder, vooral ‘s nachts, en de gevolgen 
daarvan voor hun slaap en gezondheid, onder aanvoering op pagina 443 van hun samen-
vattende conclusie dat het oorzakelijk verband vast stond tussen de fout, zijnde het ontbre-
ken van een effectonderzoek voorafgaandelijk aan de aanvragen tot stedenbouwkundige 
en exploitatievergunningen die noodzakelijk waren om de in de overeenkomst van 26 fe-
bruari 1996 bedoelde werken te realiseren, waardoor zowel de vergunningen vereist voor 
de uitvoering van die overeenkomst als de voorzieningen bedoeld in die vergunningen en 
hun gebruik onwettig waren, en de hinder die voortvloeit uit een onwettige exploitatie.

Zij voerden met name aan dat de (eerste verweerder) aan de hand van een ernstig mili-
eu-effectonderzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activiteit 
van  (de  derde  verweerster)  op  het  milieu  en  vermeldden  daartoe  het  voorbeeld  van 
Straatsburg waar na afloop van het verslag Muzet-Vallet, beslist werd D.H.L. en zijn koe-
riervluchten niet toe te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen.

De eisers voerden daarin aan dat omwonenden, met toepassing van de wetgeving inza-
ke de milieu-effectbeoordeling, zich hadden moeten kunnen uitspreken over het project en 
over de milieu-effectonderzoek, naar aanleiding van een ernstig openbaar onderzoek dat 
duidelijk zou vermelden dat het erom ging de noodzakelijke omstandigheden te scheppen 
om talrijke nachtvluchten mogelijk te maken en dat de (eerste verweerder), bij gebrek aan 
weigering  van  de vergunningen,  op  zijn  minst,  drastische exploitatievoorwaarden had 
moeten opleggen.

Voorts voerden de eisers aan dat de redenering van de (eerste verweerder) hoe dan ook 
strijdig was met de equivalentietheorie, aangezien, in concreto, de schade te wijten is aan 
een exploitatie die onwettig blijkt. Maar nu de exploitatie onwettig is, staat het niet aan de 
rechter, op straffe dat hij zich in de plaats stelt van administratieve procedures waarin het 
milieurecht voorziet en dus het beginsel van de scheiding der machten miskent, te zeggen 
dat zij wettig had kunnen zijn en dat er dus geen oorzakelijk verband zou zijn.

Bijgevolg kwamen de eisers tot de slotsom dat, wat het verleden betreft, het de rechter 
behoorde de in het verleden ondergane schade bij equivalent te herstellen, door alle scha-
de te vergoeden die de omwonenden hadden geleden door het gebruik van de voorzienin-
gen, bedoeld in de overeenkomst van 26 februari 1996, en voerden aan dat alle hinder die 
werd veroorzaakt door (de derde verweerster), de voornaamste gebruiker van die voorzie-
ningen, onwettig is zodat de schade die eruit voortvloeit volledig moet worden hersteld, 
hoofdelijk door (de eerste drie verweerders).

Wat de toekomst betreft, concludeerden zij dat het gebruik van de onwettige voorzie-
ningen voortduurde, zodat de rechter diende te beletten dat de fout en de schade bleven 
voortbestaan, door het gebruik te verbieden van de in de overeenkomst van 26 februari 
1996 bedoelde voorzieningen, met inbegrip van alle loodsen die ter beschikking van (de 
derde verweerster) waren gesteld, wat a fortiori betekent dat de nachtvluchten verboden 
moeten worden zolang er geen nieuwe vergunningen zijn verleend in overeenstemming 
met de Europese en Waalse wetgeving.

Besluit
Door niet te antwoorden op het middel van de eisers op pagina 444 van hun samenvat-

tende conclusie, dat aanvoert dat het hof van beroep geen rechtsmacht heeft om uitspraak 
te doen over de vraag of de administratieve overheid precies dezelfde beoordeling zou ge-
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had hebben over het luchthavenbeleid, dat aan de oorsprong ligt van de hinder die de ei-
sers ondervinden, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet van 17 februari 1994). Althans, door de vordering 
te verwerpen in zoverre zij gegrond was op het ontbreken van een milieu-effectonderzoek, 
op grond dat “meer bepaald, m.b.t. de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effect-
beoordeling en het decreet tot omzetting van die richtlijn, (het) geenszins bewezen is dat 
de  (eerste  verweerder),  indien  er  een milieu-effectbeoordeling of  –onderzoek was ge-
weest, of nog, meer gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoorde-
ling zou hebben gehad over het te volgen luchthavenbeleid”, doet het hof van beroep recht 
met miskenning van het algemeen beginsel van de scheiding der machten (schending van 
de artikelen 33 tot 41 van de Grondwet, waaronder inzonderheid (artikel) 33, tweede lid, 
alsook miskenning van het algemeen beginsel van de scheiding der machten, dat erin ver-
vat is). Bovendien heeft het hof van beroep niet naar recht een oorzakelijk verband kun-
nen uitsluiten, tussen, enerzijds, het onwettige ontbreken van een milieu-effectonderzoek, 
waardoor alle vergunningen die noodzakelijk waren voor de verwezenlijking van de over-
eenkomst van 26 februari 1996 onwettig zijn, en, anderzijds, de schade geleden tijdens de 
hele  periode  waarin  de  onwettig  opgetrokken  voorzieningen  gebruikt  werden  en  nog 
steeds gebruikt worden, op grond van de door het hof van beroep in aanmerking genomen 
gegevens, waaruit geenszins blijkt dat het rekening gehouden heeft met de implicaties van 
een dergelijk onderzoek, dat onder meer een raadpleging van de bevolking omvat, welke 
noodzakelijkerwijs zouden geleid hebben tot het opleggen van drastische exploitatievoor-
waarden (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Althans, 
in zoverre uit de lezing van het arrest niet blijkt dat het hof van beroep rekening heeft ge-
houden met de implicaties van een milieu-effectonderzoek, zoals voorgeschreven bij de 
richtlijn 85/337 van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten en bij het Waalse decreet van 11 septem-
ber 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest,  met alle  na te leven voorschriften,  zoals  de bevolkingsraadplegingen, 
plaatst het hof van beroep het Hof in de onmogelijkheid om de wettigheid van de beslis-
sing te toetsen, en verantwoordt het bijgevolg, zijn beslissing niet naar recht (schending 
van artikel 149 van de Grondwet van 17 februari 1994). Ten slotte, in zoverre het hof van 
beroep het herstel van het ontbreken van een door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde 
effectbeoordeling laat afhangen van het door de eisers te leveren absolute bewijs dat de 
(eerste verweerder) niet dezelfde houding zou hebben gehad indien hij een milieu-effect-
onderzoek had uitgevoerd over het in de overeenkomst van 26 februari 1996 vervatte pro-
ject, bemoeilijkt het hof van beroep, althans in extreme mate, de uitoefening van de door 
de communautaire rechtsorde verleende rechten en schendt het aldus de artikelen 10 van 
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de ge-
consolideerde versie ervan, zoals het van kracht is sinds de wijziging en de nieuwe num-
mering die zijn ingevoegd bij het Verdrag van 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 
10 augustus 1998 en 2, §1, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 be-
treffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zo-
als zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad 
van 3 maart 1997.

Derde onderdeel
Luidens artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, begaat de rechter een onwettig-

heid wanneer hij nalaat uitspraak te doen over één van de punten van de vordering.
Op pagina 480 tot 481 van hun conclusie voerden de eisers aan dat een gedeelte van de 

gevorderde maatregelen, namelijk de staking van het gebruik van de onwettige voorzie-
ningen, gegrond waren op de onwettigheid van de vergunningen voor de activiteiten van 
het vliegveld, meer bepaald ’s nachts.
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Zij hielden met name staande dat het legaliteitsbeginsel vereist dat de milieuwetgeving 
zowel voor particulieren als voor administratieve overheden geldt. Laatstgenoemden mo-
gen,  net  zoals  de  particulieren,  slechts  een  geklasseerde  inrichting  exploiteren  of  een 
bouwwerk oprichten als zij over een speciaal daartoe bestemde vergunning beschikken.

Als de vergunning die de administratie heeft nietig of onwettig blijkt te zijn, mag zij, 
met toepassing van het legaliteitsbeginsel, de door de vergunning gedekte exploitatie niet 
voortzetten.

Wanneer  de  (eerste  verweerder)  zelf  de  begunstigde  van  zijn  vergunningen  is,  be-
schermt de scheiding der machten hem niet tegen het onwettig verklaren van die vergun-
ningen, ofwel door de Raad van State ofwel door de rechterlijke rechter, waaruit logi-
scherwijze volgt dat de door de onwettige vergunning gedekte activiteit wordt gestaakt.

Op pagina 483 van hun samenvattende conclusie preciseerden zij dat uitgerekend het 
legaliteitsbeginsel, de eerste peiler van de rechtstaat, vereist dat een einde wordt gemaakt 
aan een onwettige activiteit die het welzijn van personen schaadt.

Bijgevolg vroegen de eisers, in het kader van hun incidenteel hoger beroep op pagina 
671, aan het hof van beroep “om vast te stellen en voor recht te zeggen dat alle sinds janu-
ari 1992 verleende administratieve vergunningen inzake stedenbouw of exploitatie, ver-
leend werden met schending van de Waalse en Europese bepalingen betreffende de mili-
eu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en dat ze met toe-
passing van de artikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 sep-
tember 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest volstrekt nietig zijn en dat die vergunningen op grond van artikel 159 van 
de Grondwet geweigerd moeten worden”.

Besluit
Doordat het hof van beroep weigert recht te doen (op) de vordering tot staking van het 

gebruik van de onwettige infrastructuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten ge-
volge van het ontbreken van een milieu-effectbeoordeling, wijst het zijn arrest met schen-
ding van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, of antwoordt het op zijn minst 
niet op de samenvattende conclusie waarin de eisers aanvoerden dat het legaliteitsbeginsel 
vereiste  dat  een  eind  werd  gemaakt  aan  het  gebruik  van  de  onwettige  infrastructuur 
(schending van artikel 149 van de Grondwet). Het hof van beroep schendt hoe dan ook ar-
tikel 159 van de Grondwet door te weigeren recht te doen op die vordering (schending 
van de artikelen 159 van de Grondwet,  en voor  zoveel als nodig,  5,  derde lid,  derde 
streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering 
van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was 
vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999).

B. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0130.F
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan.
C. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0131.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
D. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0132.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
E. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0134.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
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F. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0135.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
G. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0136.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
H. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0222.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
I. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0224.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan.
J. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0129.F.
De eisers voeren vier middelen aan waarvan de eerste twee als volgt zijn gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen van de omwonenden tegen (de eerste drie 

verweerders) en de (zesde verweerster) niet gegrond, verklaart het arrest bindend voor de 
(vierde verweerster) en (voor de vijfde verweerder) en veroordeelt de omwonenden tot de 
kosten in beide aanleggen van de (eerste drie verweerders).

Grieven
Luidens artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op straffe van nie-

tigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven. In 
dit geval, aldus de samenvattende conclusie van de door Mr. Misson vertegenwoordigde 
omwonenden (pagina 68) onder nummer 317, verschenen en concludeerden de heer J. L., 
geboren op 11 mei 1939, beheerder van vennootschappen, wonende in 4460 Grâce-Hol-
logne, rue du Ferdou, 74, alsook juffrouw C. –M. L., geboren op 1 juli 1975, wonende in 
4020 Luik, quai des Ardennes, 16, die tussenkomt in haar hoedanigheid van eigenaar van 
het pand gelegen in de rue Ferdou, 76. Het bestreden arrest vermeldt van pagina 2 tot pa-
gina 120 de identiteit van de eisende partijen, behalve die van de voornoemde partijen. 
Het vermeldt dus niet de naam, de voornaam en de woonplaats van alle eisende partijen in 
het geding, en schendt bijgevolg artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel 10 (oud artikel 5) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap van 25 maart 1957, bekrachtigd bij de wet van 25 maart 1957, in zijn versie gecon-
solideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 10 augustus 1998;

- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997; punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de voornoemde 
richtlijn 85/337/EG;
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- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, §2, en 17 van het decreet van het Waalse Gewest 
van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leef-
milieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het 
decreet van 11 maart 1999; punt 7 van bijlage I bij dat decreet;

- de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, §3, 9 en 41 tot 51 van het besluit van de Waalse Gewestexe-
cutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 hou-
dende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals het van 
toepassing was vóór de opheffing ervan door het besluit van 4 juli 2002; punt 8 van bijla-
ge II bij dat besluit;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Luik, bij zijn bestreden arrest, stelt eerst vast dat de eisers om-

wonenden zijn van het vliegveld van Luik-Bierset; dat (eerste verweerder), nadat hij de 
vennootschap Tractebel in 1991 met een economische studie had belast, besliste er een ac-
tiviteit van luchtvrachtvervoer op te zetten die 24 uur op 24 operationeel zou zijn; dat de 
(eerste  verweerder)  en  de  (tweede  verweerster)  overeenkomsten  hebben  gesloten  met 
luchtvrachtoperatoren, namelijk de (zesde verweerster) op een onbepaalde datum, en met 
de (derde verweerster) op 26 februari 1996; dat de (zesde verweerster) in mei 1996 haar 
eerste nachtvluchten uitvoerde; dat de (derde verweerster) in maart 1998 met haar nacht-
vluchten begon; “dat de door het vliegveld van Bierset veroorzaakte hinder ondraaglijk is 
in bepaalde zones” (arrest, p. 156); dat de eisers voor het hof van beroep herstel van de 
schade vorderen die zij door de geluidshinder van de nachtvluchten ondergaan; dat de om-
wonenden tot staving van hun vordering hebben aangevoerd dat de richtlijn 85/337EEG 
betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waals decreet dat die richtlijn omzet, niet 
werden nageleefd,

en op de conclusie van de omwonenden die in dat verband staande hielden dat de voor-
noemde overeenkomst van 26 februari 1996 een “project” is in de zin van die richlijn, 
zulks op de volgende gronden : dat die overeenkomst met name bepaalde dat de hoofd-
baan (23L/05R) van het vliegveld over haar hele lengte operationeel zou zijn en uitgerust 
zou worden met een landingssysteem, dat de parallelle landingsbaan (23R) uiterlijk op 1 
maart 1996 uitgerust zou zijn, dat de baan 23L/05 tot 45 meter verbreed zou worden om te 
voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren, dat de baan 23ML 
uitgerust zou worden met twee bijkomende snelle uitgangsbanen, dat de A.T.C.-toren zou 
worden verplaatst, dat een nieuwe parkeerzone van 18 ha vlak tegenover de voornaamste 
sorteerinstallatie van (de derde verweerster) zou worden ingericht,  dat de parkeerzone 
zou worden uitgebreid in de richting van de loods voor het onderhoud van de vliegtuigen 
en verbonden zou worden met de nieuwe snelle uitgangsbaan, dat een controletoren zou 
worden gebouwd, dat zou worden voorzien in een brandstofopslag, met een minimale ca-
paciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde verweerster) om de uit-
breiding ervan te eisen, dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend zou 
zijn en dat er een correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van (de 
derde verweerster) (ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een onon-
derbroken levering van energie mogelijk maakt, hetgeen de vergunning vereiste om twee 
hoogspanningcabines van 15 Kv te bouwen; dat die projectovereenkomst tot zware mili-
euhinder leidde, aangezien zij de conditio sine qua non vormde voor de komst van een 
maatschappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, ook ’s nachts, 
zonder onderbreking, te kunnen gebruiken; en dat genoemde overeenkomst van 26 februa-
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ri 1996, wel degelijk een project in de zin van bijlage II bij de richtlijn was, omdat zij 
werken plande om een vliegveld te wijzigen (samenvattende conclusie van Mr. Misson, p. 
340 tot 346),

en verder op de conclusie van de omwonenden die vroegen dat aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen zouden worden gesteld m.b.t. de 
toepassing van de richtlijn 85/337 EEG op die projectovereenkomst van 26 februari 1996,

verklaart het Hof van Beroep te Luik de vorderingen van de eisers niet gegrond “in zo-
verre daarin wordt gevorderd dat het hof (van beroep) prejudiciële vragen stelt aan het 
H.v.J.; in zoverre ze onwettigheden willen doen uitspreken die een oorzakelijk verband 
vertonen met de grondslag van de hoofdvordering die steunt op een foutief gedrag of op 
een onevenredige inmenging, in zoverre ze berusten op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en artikel 1 van het aanvullend Protocol” en veroordeelt de eisers tot de kosten van de 
twee gedingen (van de eerste drie verweerders), waarbij dat arrest bindend wordt ver-
klaard voor de (vierde verweerster), (voor de vijfde verweerder), alsook voor de (zesde 
verweerster).

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen:
(1) Betreffende de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het 

Waalse omzettingsdecreet : “de bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst 
projecten waarvoor een milieu-effectbeoordeling verplicht is. Die lijst vermeldt de aanleg 
van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter’. Bijlage II 
bij de richtlijn vermeldt projecten waarvoor een effectbeoordeling nodig is indien de Lid-
staten ‘van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken’. Die lijst vermeldt 
de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de aanleg van een 
vliegveld. Het decreet van 11 september 1985 heeft de bewuste richtlijn trouw omgezet, 
door, onder meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen. Het uitvoe-
ringsbesluit van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg ... van vliegvelden’ ook al 
breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landingsbaan van of lan-
ger dan 1.200 M, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen boven die afstand’ 
(...). Betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, dient erop gewezen 
dat de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend langer is dan 2.100 
meter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzet-
tingsdecreet, en dat zij niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 
1998 mogelijk te maken. Gelet op die feitelijke gegevens, weiden de omwonenden uitvoe-
rig maar tevergeefs uit over het begrip vliegveld. Het is immers vanzelfsprekend dat zo-
wel de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie 
van de lengte van de start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de 
start- en landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een controletoren. Bovendien doelt bijlage I 
bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, die, ter herinnering, enkel 
doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek kunnen opleggen, spreekt 
over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wijziging in de aanleg. In dit 
geval was er dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld in de zin van 
de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet werd 
gewijzigd. Uit dat onderzoek volgt dat de argumenten van Mr. Lebrun, meer bepaald be-
treffende een definitie van vliegveld die hij aan andere wettelijke of verordenende bepa-
lingen ontleent (...) of betreffende een toepassing van artikel 9 van het besluit van 31 ok-
tober 1991 dat het heeft over een nieuw project dat voorziet in ‘de capaciteitsverhoging 
van een bestaande inrichting met meer dan één vijfde van de capaciteit van oorsprong die 
de overschrijding van de als drempelwaarde in bijlage II aangegeven capaciteit veroor-
zaakt’ (…). Precies door die zelfde feitelijke omstandigheden wordt het trouwens voor de 
omwonenden enorm moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om uit te maken waarin het project of 
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de vergunning, bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan. In dit geval bestond het vlieg-
veld immers al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn. Er is dus geen project ge-
weest noch een duidelijk identificeerbare en voorafgaande vergunning, in de zin van de 
richtlijn of van het bewuste decreet, om nachtvluchten of de komst van integratoren mo-
gelijk te maken; het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel 
met de vergunning om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren. (…) In dat 
opzicht proberen de omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen hande-
lingen of beslissingen te bestempelen als mogelijke projecten of  vergunningen in de zin 
van de richtlijn (…). 

Gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer bepaald vragen te stellen of een gewestplan al dan niet als een vergunning kan wor-
den aangemerkt; aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het H.v. J. de door 
de omwonenden vermelde prejudiciële vragen te stellen” (arrest p. 134-135). “Aldus is het 
ontbreken van een effectbeoordeling evenmin een formele onwettigheid” (arrest, p. 136). 
“Daaraan kan worden toegevoegd dat het onaanvaardbaar is alle vergunningen te bunde-
len om daaruit te trachten af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe dan ook 
niet strookt met het begrip ‘aanleg’ van een vliegveld in de zin van de aangevoerde bepa-
lingen. De bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich 
geen effectonderzoek vereist is en waarvan de rapporten, op zich, voldoende met redenen 
omkleed waren. Bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig. 
Betreffende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens wel-
ke ‘de bevoegde autoriteit, (wanneer zij) van mening is dat de weerslagen belangrijk zou-
den kunnen zijn (…) het opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmilieu 
voor(schrijft)’ (artikel 10, §4), maakt die bepaling gewag van een beoordelingsbevoegd-
heid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden gestraft 
maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse die hier-
onder zal worden gemaakt” (arrest, p. 136-137).

(2) Betreffende het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending van de richt-
lijn  85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waalse omzettingsde-
creet, en de aangevoerde schade: “(...) Het is geenszins bewezen dat de (eerste verweer-
der), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer ge-
detailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben gehad 
over het te volgen luchthavenbeleid. (…) De analyse in die fase maakt de vragen die de 
omwonenden aan het H.v.J. willen doen stellen, des te minder relevant in zoverre het ant-
woord op die vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, hoe dan ook de oplossing van 
dit geschil niet zou baten. M.b.t. dit concrete punt is het trouwens interessant erop te wij-
zen dat de (eerste verweerder) geenszins zijn voornemen heeft laten varen om het gewest-
plan te wijzigen en de start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het 
gebruik door zware, volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrich-
te milieu-effectonderzoeken, met name het Polyart-onderzoek, duidelijk en op gedetail-
leerde wijze aantonen dat het huidige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroor-
zaakt die nog zullen toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bij-
komende activiteiten die daardoor mogelijk zullen worden (…). Betreffende het specifie-
ke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploitatievergunningen, kan men 
stellen dat de in die fase vermelde infrastructuur weliswaar dient om de activiteit van car-
gomaatschappijen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, maar het is geenszins die 
infrastructuur op zich die de geluidshinder voor de omwonenden veroorzaakt (zie de rede-
nering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis van 9 februari 2001, die door het hof 
(van beroep) wordt overgenomen)”. In hoofdzaak had de rechter in dat verband geoor-
deeld dat “het moeilijk lijkt staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duidelij-
ker voorafgaand milieu-effectrapport eist (men mag immers niet denken dat er geen waren 
of  dat  ze  zwegen  over  het  geluidsprobleem)  noch  een  milieu-effectonderzoek  oplegt, 
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slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het oog wor-
den verloren dat de litigieuze bouwwerken en activiteiten duidelijk ingeschreven waren in 
het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke overheid als de 
toezichthoudende overheid er niet onwetend over waren en dat de geluidshinder die ge-
paard gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en ook niet 
wordt betwist” en dat “indien evenwel ervan wordt uitgegaan dat de omwonenden geen 
bezwaren zouden hebben over de procedure tot toekenning van de vergunningen voor die 
voorzieningen binnen de zone van het vliegveld, de hinder die zij ervan ondergaan daar-
om niet minder zou zijn”.

(3) Betreffende het specifieke onderzoek van het onrechtmatige gedrag in het kader van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: “(...) het onrechtmatige gedrag dat in deze fase 
in aanmerking zou kunnen worden genomen, is een gewone fout in verhouding tot een 
normaal en toegewijd gedrag dat men van een openbare overheid kan verwachten. In die 
context (...),  kunnen de algemene beginselen die niet rechtstreeks op een onwettigheid 
kunnen worden toegepast, bij gebrek aan directe werking, zoals het voorzichtigheidsbe-
ginsel of het beginsel van goed bestuur, wel interessant zijn voor de erkenning van een 
foutief gedrag” (arrest, p. 150). Betreffende “het feit dat er studies zijn besteld vóór het 
begin van de activiteit (van de derde verweerster)”: “drie studies zijn besteld vóór het be-
gin  van de activiteit  (van  de  derde  verweerster),  namelijk:  de  A-Tech-studie  over  de 
akoestische toestand (...); de C.E.D.I.A.-studie over akoestische voorstudie van het vlieg-
veld (...); de A-Tech-studie over de optimalisering van de start- en landingsbanen (...). Het 
feit dat die studies besteld zijn, kan zeker niet als een fout worden aangemerkt aan de zij-
de van de (eerste verweerder) (...). Er dient vastgesteld dat een belangrijk verwijt aan die 
studies in werkelijkheid betrekking heeft op hetgeen ze niet vermelden. Die studies zijn 
immers technische studies en ze werden niet gehouden zoals een effectonderzoek gehou-
den had kunnen worden. Dat kan die studiebureaus niet worden aangewreven aangezien 
zij uitgevoerd hebben wat hun werd gevraagd. Bovendien hebben die studies ook het spe-
cifieke milieuprobleem van het vliegveld van Bierset onderzocht (...). Daarentegen zou 
men de (eerste verweerder) kunnen verwijten, ook al was hij wettelijk daartoe niet ver-
plicht (zie hoger), dat hij, niettemin, een dergelijke studie niet heeft laten uitvoeren (ar-
rest, p. 154-155). “In diezelfde context voeren de omwonenden uitgebreid het effectonder-
zoek door het bureau Polyart aan (...). Wat die Polyart-studie betreft, dient er opgemerkt 
dat het om een effectonderzoek gaat dat uitgevoerd is in het kader van de wijziging van 
het gewestplan Luik en aldus is uitgevoerd in 2001. Niettemin onderzoekt die studie alle 
problemen i.v.m. met de maatregelen die genomen werden of moeten genomen worden 
om de hinder voor de omwonenden te beperken en, meer bepaald de gehele kwestie van 
de terugkoop (...). Dat onderzoek is inderdaad erg kritisch over de gevolgen van de activi-
teit van het vliegveld. Dat is een normaal gegeven aangezien zulks het doel is van dat 
soort studies (...). Dat onderzoek heeft de (eerste verweerder) geenszins belet om de wijzi-
ging van het gewestplan Luik en de verlenging van de start- en landingsbaan verder te 
willen doorvoeren, welk gegeven aantoont dat, ook al zou men oordelen dat de (eerste 
verweerder), ofwel wettelijk gezien, ofwel krachtens het voorzichtigheidsbeginsel, voor-
gaandelijk een effectonderzoek of –beoordeling had moeten laten uitvoeren, het niet be-
wezen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling hem ertoe zou aangezet hebben om te 
verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit te ontwikkelen door de komst van een 
grote integrator naar Bierset” (arrest, p. 155-156).

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt niet op de voornoemde middelen van de samenvattende 

conclusie van Mr.  Misson,  pagina 340 tot  346, waarin werd staande gehouden dat de 
overeenkomst van 26 februari 1996 tussen de (tweede verweerster), de (eerste verweer-
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der) en de (derde verweerster) noodzakelijkerwijs een project was in de zin van bijlage II 
bij de richtlijn 85/337/EEG, aangezien alle daar geplande werken (inrichting van de voor-
naamste start- en landingsbaan en van de parallelle start- en landingsbaan, met name om 
er de Airbus 300 te kunnen laten manoeuvreren, uitrusting van die banen, verplaatsing 
van de toren, bouw van een controletoren, inrichting van een parkeerzone van 18 ha, ener-
gielevering om het gebruik van het vliegveld 24 uur op 24, 365 dagen per jaar mogelijk te 
maken) bestemd waren om het bestaande vliegveld te wijzigen.

Het bestreden arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
1) Krachtens artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 be-

treffende  de  milieu-effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten 
(zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997), “is de richtlijn van toepassing op de milieu-effectbeoordeling 
van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben” (artikel 1), behelzen de bedoelde projecten met name “de uitvoering van bouw-
werken of de totstandbrenging van andere installaties of werken” (artikel 1.2). Volgens ar-
tikel 2.1 van de richtlijn “treffen de Lidstaten de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieu-effect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan 
een beoordeling van die effecten”. Krachtens artikel 3 van de richtlijn “wordt bij de mili-
eu-effectbeoordeling op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling, op 
grond van elk geval afzonderlijk (…) gegeven van de directe en indirecte effecten van een 
project op de volgende factoren: mens, (…) de materiële goederen (…)”. Artikel 4 van de 
richtlijn onderscheidt twee categorieën projecten: 1) projecten van de in bijlage I bij de 
richtlijn genoemde categorieën, die van rechtswege worden onderworpen aan milieu-ef-
fectbeoordeling, overeenkomstig de artikelen 5 tot 10, en 2) projecten van de in bijlage II 
genoemde categorieën,  die  overeenkomstig  de artikelen 5 tot  10,  aan een beoordeling 
worden onderworpen indien de Lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks nood-
zakelijk maken.

De richtlijn beoogt geen enkel project dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan 
hebben gezien zijn aard, omvang of ligging van evaluatie uit te sluiten, waarbij de aan de 
Lidstaten verleende beoordelingsmarge niet kan worden gebruikt om een specifiek project 
te onttrekken aan de beoordelingsverplichting. Enkel projecten die niet voorkomen in de 
lijst van bijlage I bij de richtlijn en met betrekking waartoe de nationale overheid, bij een 
met redenen omklede beslissing, bepaald heeft dat ze geen weerslag op het milieu kunnen 
hebben, hoeven niet aan een milieu-effectbeoordeling te worden onderworpen. Een geheel 
van werken is een project in de zin van artikel 1 van de richtlijn als het aanzienlijke gevol-
gen voor het milieu kan hebben.

De projecten betreffende de “aanleg van een vliegveld met een start- en landingsbaan 
van ten minste 2.100 meter” worden vermeld in punt 7 van bijlage I bij de richtlijn. Punt 
12 van bijlage II van de richtlijn vermeldt de “wijziging in projecten van bijlage I”. Bijge-
volg is de uitvoering van een geheel van werken of de totstandbrenging van andere wer-
ken die aanzienlijke wijzigingen in de structuur van een vliegveld aanbrengen, ook al be-
stond het vóór de richtlijn, met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, of 
in de wijze waarop het wordt gebruikt, noodzakelijkerwijs een project in de zin van bijla-
ge II bij de richtlijn, aangezien het gaat om een project dat wijzigingen aanbrengt in een 
project van een van de in bijlage I bij de richtlijn genoemde categorieën. Het maakt niets 
uit dat de start- en landingsbaan niet wordt verlengd.

2) Overigens, volgens artikel 1.2 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 
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september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in 
het Waalse Gewest dat de voornoemde richtlijn omzet, doelt de term “ontwerp (lees: pro-
ject)” op “iedere operatie, activiteit, kunstwerk, bouw, afbraak, verbouwing, uitbreiding of 
het buiten gebruik stellen van installaties, programma of plan ter wijziging van het leefmi-
lieu, waarvan de verwezenlijking wordt overwogen door een natuurlijke of rechtspersoon 
naar openbaar of privérecht”. Artikel 2 van het voornoemde decreet bepaalt : “de aanwen-
ding van de door dit decreet voorziene werk- en handelwijzen, moet voornamelijk als doel 
hebben: het beschermen en verbeteren van de hoedanigheid van het leefklimaat en de le-
vensomstandigheden van de bevolking om haar een gezond, veilig en aangenaam leefmili-
eu te verschaffen; (…) het instellen tussen de behoeften van de mens en het leefklimaat 
van een evenwicht waardoor de gehele bevolking duurzaam een levensmilieu en levens-
omstandigheden van behoorlijke aard kan genieten”. Artikel 4 eerste en tweede lid, van 
het decreet bepaalt: “De afgifte van iedere machtiging wordt ondergeschikt gemaakt aan 
de aanwending van het systeem ter waardering van de weerslagen op het leefmilieu zoals 
dit door onderhavige verordening wordt voorzien. Indien er verscheidene machtigingen 
worden vereist, zal een enkel systeem ter waardering van de weerslagen worden voorzien 
voor zover dit betrekking heeft op alle aspecten van de machtigingen die volstrekt nood-
zakelijk zijn om het ontwerp tot een goed einde te brengen”. Uit de voornoemde bepalin-
gen van het decreet volgt dat een geheel van werken één enkel project kan uitmaken.

Krachtens artikel 5 van het decreet kunnen de bevoegde overheid en de administratieve 
rechter de nietigheid van iedere machtiging bevelen die in strijd met de bepalingen van ar-
tikel 4, eerste lid, werd afgegeven, waarbij de nietigheid in ieder geval moet worden bevo-
len in geval van afwezigheid van een milieu-effectonderzoek wanneer dit door artikel 10, 
§4, van het decreet was voorgeschreven, dat luidt als volgt: “wanneer de bevoegde autori-
teit van mening is dat de weerslagen belangrijk zouden kunnen zijn of wanneer onderha-
vige verordening of iedere andere reglementering dit voorziet, schrijft zij het opstellen 
van een studie inzake de weerslagen op het leefmilieu voor”. Artikel 9 bepaalt: “De Exe-
cutieve bepaalt  een systeem van waarderingsnormen waarmee de gevallen vastgesteld 
kunnen worden waar de weerslagen van een ontwerp belangrijk zouden kunnen zijn. De 
in bijlage I beoogde ontwerpen vormen ambtshalve het voorwerp van een studie inzake de 
weerslagen”. Artikel 10, §1, eerste lid, van het decreet luidt als volgt: “De bevoegde auto-
riteit waardeert de weerslagen van het ontwerp op het leefmilieu met het in overweging 
nemen van de korte uiteenzetting ter voorafgaande waardering en iedere andere informa-
tie die zij nuttig oordeelt”. Paragraaf 2 van die bepaling luidt als volgt: “Wanneer de be-
voegde autoriteit van oordeel is dat de weerslagen op het leefmilieu van weinig belang 
zijn, wordt het ontwerp van de rest van de werk- en handelwijze ter waardering vrijge-
steld”. Bijlage I bij het decreet vermeldt de projecten die ambtshalve aan een effectonder-
zoek moeten worden onderworpen, waaronder de aanleg van vliegvelden met een start- en 
landingsbaan van ten minste 2.100 meter” (punt 7 van bijlage I).

3) Ten slotte somt artikel 3 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 ok-
tober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 de administratieve akten 
op die worden onderworpen aan de opstelling van het door het decreet bepaalde systeem 
van milieu-effectbeoordeling. Volgens de artikelen 4 tot 6 van dat besluit wordt een pro-
ject waarvoor meerdere vergunningen vereist zijn, onderworpen aan één enkel milieuef-
fectrapport. Volgens artikel 8, §3, van het besluit, “onderzoekt het bevoegde bestuur of de 
vergunningsaanvraag op een in bijlage II opgenomen project betrekking heeft of indien 
andere redenen het opleggen van een milieu-effectonderzoek zouden kunnen verantwoor-
den”. Volgens artikel 9 wordt elk project bedoeld in bijlage II van rechtswege onderwor-
pen aan de uitvoering van een milieu-effectonderzoek, terwijl de andere projecten daaraan 
worden onderworpen als de bevoegde overheid daartoe beslist. Bijlage II bij het besluit 
van de Waalse regering van 31 oktober 1991 vermeldt in zijn nummer 8 de aanleg van 
vliegvelden met een start- en landingsbaan van of langer dan 1.200 meter, met inbegrip 
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van de verlenging van bestaande banen boven die afstand, alsmede de recreatieve vlieg-
velden.

4) In deze zaak ontkent het arrest niet dat het nachtelijk gebruik van het vliegveld van 
Bierset door grote vrachtvliegtuigen aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, en 
meer bepaald voor de kwaliteit van de woonomgeving. Om te beslissen dat er geen pro-
ject was onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling, oordeelt het arrest dat “zowel de 
richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de 
lengte van zijn start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- en 
landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een controletoren; dat bijlage I bij de richtlijn boven-
dien doelt op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, die, ter herinnering, enkel doelt 
op de gevallen waarvoor de Lidstaten kunnen voorzien in een effectbeoordeling, spreekt 
over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wijziging in de aanleg; dat er 
in dit geval dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld was in de zin 
van de aangevoerde bepalingen aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet 
werd gewijzigd” (zie redenen sub 1). Het arrest miskent aldus het begrip “ project dat aan-
zienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben”, bedoeld in de richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad en het toepassingsgebied van de richtlijn, zoals omschreven bij de artikelen 1, 2, 
3 en 4, waaruit blijkt dat elk project met betrekking tot een vliegveld met een start- en lan-
dingsbaan van ten minste 2.100 meter, dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan heb-
ben, in beginsel moet worden onderworpen aan een effectbeoordeling, hetzij van rechts-
wege of omdat de Staat van oordeel is  dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken 
(schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten).

Bovendien, doordat het bestreden arrest oordeelt dat er geen enkel duidelijk identifi-
ceerbaar project aan de oorsprong lag van de wijziging in de exploitatie van de infrastruc-
tuur van het vliegveld van Bierset en dus dat de wijzigingen in de structuur van het vlieg-
veld met het oog op de uitbreiding van het gebruik ervan, geen wijzigingswerken in een 
vliegveld zijn, die aan een milieu-effectbeoordeling kunnen worden onderworpen (zie re-
denen sub 1), schendt het artikel 4, §2, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, alsook punt 7 van bijlage I en punt 12 van bijlage II bij de voornoemde richtlijn 
85/337/EEG in zoverre bijlage I, punt 7, bij de richtlijn 85/337 EEG doelt op de aanleg 
van een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en bijlage 2, 
punt 12, doelt op wijzigingen in projecten van bijlage I.

Door te oordelen dat de wijzigingswerken in het vliegveld van Bierset niet onder de 
toepassing vallen van het Waals decreet en zijn uitvoeringsbesluit, omdat er geen “alge-
meen  project”  is  geweest  maar  enkel  “een  reeks  vergunningen”  (zie  redenen  sub  1), 
schendt het bestreden arrest eveneens de artikelen 1, 2, 4, 5, 9 en 10, §4, van het decreet 
van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de 
weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, en de artikelen 
3, 4, 5, 6, 8, §3, en 9 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot uitvoering van 
het decreet van 11 september 1985, alsook zijn bijlage II, punt 8.

5) Op zijn minst verzoeken de eisers dat uw Hof, alvorens recht te doen, aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen de drie prejudiciële vragen te stellen die in 
het beschikkende gedeelte van dit verzoekschrift zijn weergegeven,

Vraag 1:
Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat 

die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start- en lan-
dingsbaan van tenminste 2.100 meter, die een nauwkeurige omschrijving bevat van de in-
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frastructuurwerken die er zullen worden uitgevoerd betreffende de inrichting van de  start- 
en landingsbanen, zonder dat deze worden verlengd, en betreffende de bouw van een con-
troletoren om vluchten van zware vrachtvliegtuigen 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar 
mogelijk te maken, en die bepaalt  dat  er na de installatie van die maatschappij zowel 
nacht- als dagvluchten zullen zijn, een ‘project’ in de zin van de richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was voor de wijziging ervan bij de richt-
lijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997?

Vraag 2:
Stemmen aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaand vliegveld om het 

aan te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zonder verlenging van 
de start- en landingsbaan, overeen met het begrip project, waarover een milieu-effectbe-
oordeling vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997?

Vraag 3:
Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld 

niet rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin 
met die toename rekening houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de activi-
teit te kunnen opvangen?

Derde onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie voerden de door Mr. Misson vertegenwoordigde 

omwonenden aan dat (de eerste verweerder) aan de hand van een ernstig milieu-effecton-
derzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activiteit van (de derde 
verweerster) op het milieu en zij vermeldden daartoe het voorbeeld van Straatsburg waar 
na afloop van het verslag Muzet-Vallet, beslist werd D.H.L. en zijn koeriervluchten niet 
toe te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen; dat de omwonenden zich 
hadden moeten kunnen uitspreken over het project en over het milieu-effectonderzoek, 
naar aanleiding van een ernstig openbaar onderzoek dat duidelijk zou vermelden dat het 
erom ging de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om talrijke nachtvluchten moge-
lijk te maken en dat de (eerste verweerder), indien de vergunningen niet zouden zijn ge-
weigerd, op zijn minst, drastische exploitatievoorwaarden had moeten opleggen (samen-
vattende appelconclusie van Mr. Misson, p.443 e.v.).

Het bestreden arrest oordeelt dat de (eerste verweerder) niets onwettigs heeft gedaan, 
maar wel een fout begaan heeft door geen milieu-effectonderzoek te houden vooraleer de 
overeenkomst met (de  derde verweerster) werd gesloten (zie redenen vermeld sub 3), 
maar (het) oordeelt dat er geen oorzakelijk verband is tussen die fout en de schade van de 
eisers op grond “ dat geenszins bewezen is dat de (eerste verweerder), indien er een mili-
eu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer gedetailleerde milieu-ef-
fectrapporten,  niet  precies  dezelfde  beoordeling zou hebben gehad over  het  te volgen 
luchthavenbeleid” en “dat het niet bewezen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling 
hem ertoe zou aangezet hebben om te verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit 
te ontwikkelen door de komst van een grote integrator naar Bierset” (redenen sub 3; zie 
ook redenen sub 2). Om die redenen antwoordt het bestreden arrest niet op het voornoem-
de middel van de conclusie van de omwonenden in zoverre zij aanvoerden dat, indien een 
ernstig effectonderzoek was gehouden, waarbij de omwonenden zich hadden kunnen uit-
spreken, de (eerste verweerder) op zijn minst, drastische exploitatievoorwaarden had op-
gelegd. Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van arti-
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kel 149 van de Grondwet).
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 1985 betreffende de mili-

eu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, horen de Lidstaten 
te beslissen welke niet in bijlage I vermelde projecten die een aanzienlijke impact op het 
milieu kunnen hebben aan een effectbeoordeling moeten worden onderworpen. Krachtens 
de artikelen 8, §3, en 9, tweede lid, van het decreet van de Waalse Gewestraad (lees: be-
sluit van de Waalse Gewestexecutieve) van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet 
van  11  september  1985  houdende  organisatie  van  de  milieu-effectbeoordeling  in  het 
Waalse Gewest, dient de administratie te beslissen of de projecten die niet van rechtswege 
aan een dergelijke beoordeling zijn onderworpen, toch eraan moeten worden onderwor-
pen. Nadat het effectonderzoek, dat een raadpleging van het publiek omvat, gehouden is 
(artikel 12, §2, decreet van 11 september 1985; artikelen 41 tot 51, besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 31 oktober 1991) staat het aan de administratie te beslissen of de 
vergunning al dan niet wordt toegekend (artikel 17, decreet van 11 september 1985).

Ingevolge het algemeen beginsel van de scheiding der machten, staat het niet aan de 
rechterlijke macht om te bepalen welke beslissing de uitvoerende macht had moeten ne-
men indien, zoals had moeten gebeuren, een effectonderzoek, met openbaar onderzoek, 
was opgelegd.

Doordat het beroepen arrest oordeelt dat het luchthavenbeleid van de (eerste verweer-
der) ongewijzigd zou zijn gebleven, ongeacht het resultaat van de effectonderzoeken, die 
noodzakelijkerwijs een bevolkingsraadpleging zouden hebben omvat betreffende de weer-
slagen van het toegankelijk maken van het vliegveld van Bierset voor nachtvluchten van 
vrachtoperatoren, die hij had moeten uitvoeren (redenen  sub 2 en 3), miskent het beroe-
pen arrest het algemeen beginsel van de scheiding der machten (miskenning van voor-
noemd algemeen beginsel dat met name is neergelegd in artikel 33, tweede lid, van de 
Grondwet), en schendt het tevens de artikelen 4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 
1985, 8, §3, 9, tweede lid, 12, §2, en 17 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 
september 1985 en 41 van 51 het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 decem-
ber 1991.

Vijfde onderdeel
Het beroepen arrest laat het herstel van de schade bestaande in of ontstaan uit het ont-

breken van een door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde effectbeoordeling, afhangen 
van het door de eisers te leveren absolute bewijs, dat de (eerste verweerder) niet dezelfde 
houding zou hebben gehad indien hij een milieu-effectonderzoek had uitgevoerd over het 
in de overeenkomst van 26 februari 1996 tussen de (eerste verweerder), de (tweede ver-
weerster) en de (derde verweerster) vervatte project. Het arrest bemoeilijkt aldus, althans 
in extreme mate, de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rech-
ten en schendt aldus de artikelen 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, in de op 25 oktober 1997 te Amsterdam geconsolideerde ver-
sie ervan, zoals het van kracht is sinds de wijziging en de nieuwe nummering die zijn in-
gevoegd bij het Verdrag van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 
1998 en 2, §1, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Zesde onderdeel
In het kader van hun incidenteel hoger beroep hebben de door Mr. Misson vertegen-

woordigde omwonenden op pagina 67 van hun samenvattende conclusie het hof van be-
roep gevraagd “om vast te stellen en voor recht te zeggen dat alle sinds januari 1992 ver-
leende administratieve vergunningen inzake stedenbouw of exploitatie, verleend werden 
met schending van de Waalse en Europese bepalingen betreffende de milieu-effectbeoor-
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deling van bepaalde openbare en particuliere projecten en dat ze met toepassing van de ar-
tikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 1985 tot or-
ganisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest 
volstrekt nietig zijn en dat die vergunningen op grond van artikel 159 van de Grondwet 
geweigerd moeten worden”.

Door te weigeren recht te doen op de vordering tot staking van het gebruik van de infra-
structuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten gevolge van het ontbreken van 
een milieueffectbeoordeling, schendt het bestreden arrest artikel 1138, 3°, van het Gerech-
telijk Wetboek, of antwoordt het op zijn minst niet op de middelen op pagina 483 van de 
samenvattende conclusie van Mr. Misson waarin de eisers aanvoerden dat het legaliteits-
beginsel vereiste dat een eind werd gemaakt aan het gebruik van de onwettige infrastruc-
tuur (schending van artikel 149 van de Grondwet). Het arrest schendt bovendien artikel 
159 van de Grondwet door te weigeren recht te doen op die vordering (schending van de 
artikelen 159 van de Grondwet en voor zoveel als nodig, 5, derde lid, derde streepje, 9 en 
10 van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weer-
slagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest). 

K. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0133.F.
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Voeging van de zaken
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest ingesteld.
Er bestaat grond tot voeging.
(…)
D. Ontvankelijkheid van de aanvullende memorie van antwoord van de zesde 

verweerster tegen het cassatieberoep A.R. nr. C.04.0582.F
De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen 

naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uit-
een te zetten.

Bijgevolg vermag het Hof geen acht te slaan op de aanvullende memorie van 
antwoord van de zesde verweerster.

E. Eerste middel van elk der cassatieberoepen
Het middel verwijt het arrest dat het niet de identiteit bevat van de eisers J. L. 

en C.-M. L.
Krachtens de artikelen 780, eerste lid, 1°, en 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek bevat het arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opge-
geven.

Aan de hand van dat vormvereiste moet kunnen worden nagegaan welke per-
sonen partij zijn in het geding en in de zaak waarover de beslissing is gewezen.

Het arrest verklaart gewezen te zijn onder meer inzake de gedaagden in hoger 
beroep met als raadslieden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Misson en Meester François Tulkens die in eerste aanleg de hoedanigheid 
hadden van vrijwillig tussenkomende partijen onder de nummers 1 tot 351.

Het beroepen vonnis bevat, onder de vrijwillig tussengekomen partijen, onder 
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nummer 215, de naam, de voornaam en de woonplaats van de eisers J. L. en C.-
M. L.

Het middel kan niet worden aangenomen.
F. Tweede middel van elk der cassatieberoepen, behalve de cassatieberoepen 

C.05.0129.F en C.05.0133.F
(…)
Het middel voor het overige
Tweede onderdeel
Om het bestaan af te wijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de 

schade oordeelt het arrest dat “geenszins bewezen is dat het Waalse Gewest, in-
dien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer 
gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou heb-
ben gehad over het te volgen luchthavenbeleid; (…) dat het m.b.t. dit concrete 
punt trouwens interessant is erop te wijzen dat (voornoemd) gewest geenszins 
zijn voornemen heeft laten varen om het gewestplan te wijzigen en de start- en 
landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het gebruik door zware, 
volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrichte milieu-ef-
fectonderzoeken, (…) duidelijk en op gedetailleerde wijze aantonen dat het hui-
dige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroorzaakt die nog zullen toene-
men door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bijkomende activi-
teiten die daardoor mogelijk zullen worden (…); (dat een van die onderzoeken) 
het Waalse Gewest geenszins belet heeft de wijziging van het gewestplan Luik 
en de verlenging van de start- en landingsbaan verder te willen doorvoeren, welk 
gegeven aantoont dat, ook al zou men oordelen (dat) (…) (voornoemd) gewest, 
ofwel wettelijk, ofwel krachtens het voorzichtigheids-beginsel, voorafgaandelijk 
een effectonderzoek of –beoordeling had moeten laten uitvoeren, het niet bewe-
zen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling hem ertoe zou aangezet hebben 
om te verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit te ontwikkelen door de 
komst van een grote integrator naar Bierset”.

Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en 
de  schade,  zoals  zij  zich  heeft  voorgedaan,  een  oorzakelijk  verband  bestaat, 
waarbij dat verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen 
ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.

Het arrest, dat oordeelt dat het niet bewezen is dat, zonder de fout, zijnde het 
feit dat er geen effectonderzoek is gehouden, “het luchthavenbeleid” niet hetzelf-
de zou zijn geweest, maar niet nagaat of, zonder die fout, de schade van de eisers 
zich niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij is ontstaan, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(…)
Eerste onderdeel
(…)
Over de grondslag van het onderdeel
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1. Het arrest stelt vast dat:
- de eisers omwonenden zijn van het vliegveld van Luik-Bierset;
- het Waalse Gewest, nadat het de vennootschap Tractebel in 1991 met een 

economische studie had belast, besliste er een activiteit van luchtvrachtvervoer 
op te zetten die 24 uur op 24 operationeel zou zijn;

- het Waalse Gewest en de in 1990 opgerichte Société de développement et de 
promotion de l’aéroport de Liège-Bierset, overeenkomsten hebben gesloten met 
luchtvrachtoperatoren, namelijk de vennootschap Cargo Airlines Ltd (afgekort: 
C.A.L.) op een onbepaalde datum, en met het koerierbedrijf T.N.T. op 26 februa-
ri 1996;

- de vennootschap C.A.L. in 1996 haar eerste nachtvluchten uitvoerde en de 
vennootschap T.N.T. in maart 1998 met haar nachtvluchten begon;

- de eisers, die klagen over de geluidshinder van de nachtvluchten die zij on-
dergaan, herstel vorderen van de schade die zij daardoor lijden. Zij voeren onder 
meer aan dat de richtlijn 85/337 EEG van de Raad van 25 juni 1985 niet is nage-
leefd.

2. De richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 bepaalt in artikel 1 
dat de richtlijn van toepassing is op de milieu-effectbeoordeling van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Krachtens artikel 1, §2, wordt onder project, met name, verstaan de uitvoering 
van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken.

Artikel 2, §1, verplicht de Lidstaten ertoe de nodige maatregelen te treffen om 
te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een 
aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of 
ligging, onderworpen worden aan een beoordeling van die effecten.

Artikel 4 onderscheidt twee categorieën projecten: a) die van de in bijlage I ge-
noemde categorieën die van rechtswege onderworpen zijn aan een effectbeoorde-
ling, overeenkomstig de artikelen 5 tot 10; b) die van de in bijlage II genoemde 
categorieën die onderworpen zijn aan een effectbeoordeling, overeenkomstig de 
artikelen 5 tot 10, indien de Lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks 
noodzakelijk maken.

Onder de in bijlage I genoemde projecten, staat, onder punt 7, de aanleg van 
een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter.

Bijlage II, punt 12, vermeldt de wijzigingen in projecten van bijlage I.
3. De eisers voeren aan dat de voornoemde overeenkomst van 26 februari 1996 

een project is in de zin van de richtlijn, aangezien de daar geplande werken, die 
in het middel worden opgesomd, bestemd waren om het bestaande vliegveld te 
wijzigen.

Meer bepaald voeren zij aan dat de uitvoering van een geheel van werken of 
de totstandbrenging van andere werken die aanzienlijke wijzigingen aanbrengen 
in de structuur van een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 
2.100 meter, of in de wijze waarop het wordt gebruikt, een project in de zin van 
bijlage II bij de richtlijn uitmaken, aangezien het gaat om een project dat wijzi-
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gingen aanbrengt in een project van een van de in bijlage I bij de richtlijn ge-
noemde categorieën.

Het bestreden arrest oordeelt dat “de richtlijn (…) het begrip vliegveld (be-
schouwt) en (omschrijft) in functie van de lengte van de start- en landingsbaan 
en niet in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan” en “dat er in 
dit geval noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld (was) in de 
zin van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en lan-
dingsbaan niet werd gewijzigd”.

Hieruit volgt dat het onderzoek van het onderdeel, dat focust op het begrip 
project, vereist dat aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
de in het dictum van dit arrest weergegeven prejudiciële vragen worden gesteld.

(…)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen (..).
Houdt de uitspraak voor het overige aan tot het Hof van Justitie van de Euro-

pese Gemeenschappen de onderstaande vragen zal hebben beantwoord:
1. Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd onderte-

kend opdat die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld 
met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en die de nauwkeuri-
ge omschrijving bevat van de toekomstige infrastructuurwerken betreffende de 
aanpassing van de start- en landingsbaan zonder dat zij wordt verlengd en de 
bouw van een controletoren om vluchten van zware vrachtvliegtuigen 24 uur op 
24 en 365 dagen per jaar mogelijk te maken, en die bepaalt dat er na de installa-
tie van die maatschappij zowel nacht- als dagvluchten zullen zijn, een ‘project’ 
in de zin van de richtlijn 85/337 van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals 
zij van toepassing was voor de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997?

2. Vallen de wijzigingswerken in de infrastructuur van een bestaand vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zon-
der verlenging van de start- en landingsbaan, onder het begrip project, waarvoor 
een milieu-effectonderzoek vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de 
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effect-
beoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toe-
passing was voor de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 
3 maart 1997?

3. Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een 
luchthaven  niet  rechtstreeks  wordt  bedoeld  door  de  bijlagen  van  de  richtlijn 
85/337/EEG, niettemin met die toename rekening houden wanneer hij het moge-
lijke milieu-effect onderzoekt van de wijzigingen in de infrastructuur van die 
luchthaven teneinde die uitgebreide activiteit te kunnen opvangen?

14 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
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–  Advocaten: mrs. Geinger, Van Ommeslaghe, Nelissen Grade, Draps, Oosterbosch en 
Gérard.

Nr. 651

1° KAMER - 14 december 2006

1º VERHAAL OP DE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING - FAXTOESTEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º VERHAAL OP DE RECHTER - BEDROG OF LIST - KENNIS VAN DE FEITEN - TIJDSTIP - 
BIJKOMENDE ONDERZOEKINGEN - GEVOLG

1º Het per fax naar de griffie van het Hof van Cassatie sturen van een verzoekschrift daags  
voor de neerlegging ervan, kan niet worden beschouwd als de in artikel 1143 Ger.W.  
bedoelde neerlegging van het verzoekschrift op de griffie van het Hof van Cassatie1. (Art. 
1143, Ger.W.)

2º De omstandigheid dat de verzoeker tot verhaal op de rechter vooraleer hij dat verhaal op 
de  rechter  instelt,  uit  voorzichtigheid  bijkomende  onderzoekingen  verricht  naar  de 
stukken die hem werden bezorgd en die volgens hem de feiten leken te bewijzen, kan het  
tijdstip niet wijzigen waarop die verzoeker kennis heeft gekregen van de feiten die hij  
aanvoert om het verhaal op bedrog of list te gronden. (Art. 1142, Ger.W.)

(V. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0597.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift, ondertekend door Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het 

Hof van Cassatie, dat op 3 november ter griffie van het Hof is neergelegd, ver-
klaart eiser verhaal te nemen op de heren F., voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te X., B., onderzoeksrechter in die rechtbank en C., procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.

Iedere  verweerder  heeft  op 17 november 2006 een memorie  van antwoord 
neergelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerders tegen de vordering opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: de vordering is te laat ingesteld:
Uit het onderling verband van de artikelen 1142, eerste en tweede lid, en 1143 

van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de vordering tot verhaal op de rechter 
slechts ontvankelijk is indien zij ter griffie van het Hof van Cassatie is neerge-

1 Zie Cass. 25 maart 1992, A.R. 9586, nr. 396; Cass. 16 april 1996, A.R. P.96.0472.N, nr. 115 en 
noot 1.
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legd binnen de termijn van dertig dagen te rekenen van het feit dat tot het verhaal 
aanleiding heeft gegeven en, in geval van bedrog of list, van de dag waarop de 
partij daarvan kennis gekregen heeft.

Het verzoekschrift is op 3 november 2006 ter griffie van het Hof neergelegd. 
Het faxen ervan daags ervoor naar die griffie, kan niet worden beschouwd als de 
in artikel 1143 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde neerlegging.

Eiser, die het verhaal op de rechter grondt op het bedrog of de list waaraan de 
verweerders zich schuldig zouden hebben gemaakt, beweert dat hij ervan kennis 
heeft gekregen op 3 oktober 2006, toen hem twee stukken werden bezorgd die 
een "duidelijk en uitdrukkelijk" bewijs leveren van de feiten die hij aanvoert. De 
omstandigheid dat hij, alvorens verhaal op de verweerders te nemen, uit voor-
zichtigheid bijkomende onderzoekingen heeft verricht, wat de in artikel 1142 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn mogelijk zou maken, kan het tijdstip 
niet wijzigen waarop hij kennis heeft gekregen van die feiten.

Derhalve had het verzoekschrift uiterlijk op 2 november 2006 neergelegd moe-
ten zijn, zo niet was het niet ontvankelijk.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Verweerder C. vordert, met toepassing van artikel 1146 van het Gerechtelijk 

Wetboek, dat eiser wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Gelet op de omstandigheden en rekening houdend met de ernst van de aantij-
gingen, is die vordering gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoekschrift.

Veroordeelt de eiser tot betaling van zevenduizend vijfhonderd euro schade-
vergoeding aan de heer C.

Veroordeelt hem bovendien in de kosten.

14 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu, M. Preumont, Namen en Geinger.

Nr. 652

1° KAMER - 14 december 2006

TAKS - INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN MET ZWARE RISICO'S - BELASTINGHEFFING - VOORWAARDEN

Uit artikel 7, §2bis, 1° en 3°, Wet 21 jan. 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij  
bepaalde industriële activiteiten volgt dat de heffing slaat op de betrokken onderneming 
wegens de industriële activiteit die zij heeft uitgeoefend in het jaar vóór het aanslagjaar;  
het bepaalt niet dat de heffing slechts verschuldigd is, indien de onderneming bovendien 
die activiteit uitoefende op 1 januari van het aanslagjaar. (Art. 7, §2bis, 1° en 3°, Wet 21 
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jan. 1987)

(CONDIGAZ n.v. in vereffening  T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0084.F - F.06.0001.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. In de zaak A.R. F.05.0084.F
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, §2bis, 1° en 3°, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen en voor het laatst gewijzigd bij de wet van 6 augustus 
1993 (zoals dat artikel van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 5 van de wet 
van 26 mei 2002);

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat het geschil betrekking heeft op de vraag of de eiseres de 

zogenaamde Seveso-heffing verschuldigd is, die bedoeld is bij de wet van 21 januari 1987 
(inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en bestemd 
voor het " Fonds voor risico's van zware ongevallen") en op 28 maart 2000 geëist wordt 
voor het belastingjaar 2000 (toestand 1999), voor een bedrag van 29.625,71 euro (LPG-
opslag, categorie II); dat de eiseres betwist dat zij die heffing verschuldigd is, op grond 
dat zij op het einde van het jaar 1999 elke industriële activiteit heeft gestaakt (wat niet 
wordt betwist),

en wijzigt vervolgens het vonnis van de rechtbank en vernietigt daarbij de heffing voor 
het belastingjaar 2000 slechts in zoverre zij 29.463,37 overschrijdt, en wijst de vordering 
van eiseres voor het overige af.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"(1) De partijen zijn het eens om te zeggen dat er voor het eerste jaar van gevaarlijke 

activiteit geen heffing is geweest voor het belastingjaar van dat jaar maar enkel voor het 
belastingjaar van het daaropvolgende jaar. Er wordt evenwel vastgesteld dat de heffing 
verschuldigd was vanaf het belastingjaar 1991 (artikel 7, 3°). Volgens het koninklijk be-
sluit werd de kennisgeving van de indexen vastgesteld op 15 oktober 1991, en is de hef-
fing voor dat eerste aanslagjaar pas in december 1991 gebeurd. In deze zaak wordt niet 
betwist dat (eiseres) wel degelijk de heffing heeft betaald die verschuldigd was voor het 
aanslagjaar 1999 en dat zij (...) die heffing heeft voldaan vanaf het eerste aanslagjaar 1991 
(waarvoor de heffing werd vastgesteld op grond van de indexen van 91 als belastingjaar 
1992).

(2) Vanaf 2000 dienden geen nieuwe bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskos-
ten voor de Civiele Bescherming, noch kosten van de preventieopdrachten van de minis-
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ters te worden gemaakt voor de stopgezette gevaarlijke industriële activiteit van (eiseres). 
Het door (de verweerder) vermelde beginsel dat in het milieurecht 'de vervuiler betaalt' is 
hier bijgevolg niet relevant voor het belastingjaar 2000. En zulks te meer daar de partijen 
niet betwisten dat het hier om een belasting gaat en niet om een retributie, zoals de eerste 
rechter er al op heeft gewezen.

(3) Terecht heeft de eerste rechter, principieel, een onderscheid gemaakt tussen de ves-
tiging van de heffing (op grond van de indexen van het vorige jaar behalve ... voor het 
eerste aanslagjaar 1991) en de belastbaarheid. Volgens de wet is de heffingsplichtige de 
fabrikant die verantwoordelijk is voor de industriële activiteit. Er wordt een heffing gehe-
ven per industriële activiteit. De heffing wordt vastgesteld op basis van de toestand tijdens 
het voorafgaande jaar. Derhalve volgt uit de wettekst dat de fabrikant die verantwoorde-
lijk is voor de industriële activiteit die werd uitgeoefend in het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar, aan de heffing is onderworpen. De eerste rechter heeft bijgevolg ten onrech-
te (de eiseres) ontheven van de heffing die ten hare name was gevestigd voor het aanslag-
jaar 2000, als verantwoordelijke producent van de industriële activiteit die in 1999 werd 
uitgeoefend en niet betwist wordt. Het hoger beroep is gegrond.

(4) Gelet op het feit dat de heffing wordt vastgesteld volgens de toestand gedurende het 
voorgaande jaar, is het evenwel gerechtvaardigd (en meer bepaald om het door de eerste 
rechter gelaakte kwalijke gevolg te vermijden: verscheidene heffingen voor hetzelfde jaar 
en voor dezelfde industriële activiteit tijdens het jaar, maar met opeenvolgende verant-
woordelijke fabrikanten) zoals [de verweerder] bijkomend aanvoert, de heffing naar even-
redigheid te bepalen en ermee rekening te houden dat de stopzetting van de litigieuze in-
dustriële activiteit vastgesteld werd op 30 december 1999 en bijgevolg het bedrag van de 
heffing te verminderen tot 363/365sten van het gevorderde bedrag, zijnde 29.463,37 euro 
in plaats van 29.625,71 euro. Bijgevolg moet [de verweerder] ertoe veroordeeld worden 
om 162,34 euro verhoogd met gerechtelijke interest vanaf 16 augustus 2000 aan (de eise-
res) terug te betalen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 7, §2bis, ingevoegd in de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen heeft een heffing ingevoerd wegens de uitoefening van 
sommige industriële activiteiten en bevat de volgende bepalingen:

- "Om de bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskosten te dekken welke opgelo-
pen zijn voor de Civiele Bescherming, alsook om de kosten van de preventie-opdrachten 
te dekken aangegaan in toepassing van deze wet (...), wordt een heffing geheven per indu-
striële activiteit (...). De heffing is verschuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk is 
voor de industriële activiteit.

Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere industriële activiteit ingedeeld 
volgens de stoffenkarakteristieken en de procesparameters van de industriële activiteit in 
een van de volgende categorieën: (hierna volgen de definities van de categorieën I, II en 
III, volgens een brand- en explosie-index en een toxiciteitsindex (...).

Voor de aldus ingedeelde industriële activiteiten wordt het bedrag van de heffing als 
volgt vastgesteld:

categorie II: 1 000.000 frank. Die bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen 
van het indexcijfer der consumptieprijzen ..." (artikel 7, §2bis, 1°, zoals het werd gewij-
zigd bij de wet van 26 juni 1992).

- "De heffing is verschuldigd vanaf het belastingjaar 1991"; zij "wordt vastgesteld op 
basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar"; "de heffingsaanslag geschiedt een-
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maal per jaar, in de loop van de maand maart"(artikel 7, §2bis, 3°).
Zoals het arrest erkent, is de jaarlijkse heffing, ingevoerd bij de wet van 29 december 

1990 vanaf het belastingjaar 1991, een belasting, en meer bepaald een directe belasting, 
aangezien zij regelmatig een van nature duurzame toestand belast.

Net als de inkomstenbelastingen is die directe belasting slechts verschuldigd door een 
persoon, voor een welbepaald aanslagjaar, als hij voldoet aan de voorwaarden voor de 
verschuldigdheid van de belasting op 1 januari van het belastingjaar, op welk tijdstip in 
beginsel de belastingschuld ontstaat. Als die voorwaarde vervuld is, wordt de belasting 
vastgesteld " op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar", wat overstemt met 
het onderscheid dat inzake inkomstenbelastingen gemaakt wordt tussen aanslagjaar en be-
lastbare tijdperk (artikel 200 koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen).

In deze zaak voldeed de eiseres op 1 januari van het belastingjaar 2000 niet langer aan 
de voorwaarden tot verschuldigdheid van de belasting, aangezien de belasting verschul-
digd is "door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de industriële activiteit" en de eise-
res, op 1 januari 2000, niet langer die industriële activiteit uitoefende.

Die uitlegging van de wet, die door de eerste rechter is aanvaard, wordt bevestigd door 
het feit dat de heffing, die werd ingevoerd bij een wet van 29 december 1990, verschul-
digd is vanaf het belastingjaar 1991. Het lijdt geen twijfel dat een firma die, bijvoorbeeld, 
een bij de wet bedoelde industriële activiteit zou hebben uitgeoefend tot in oktober 1990 
maar ze op dat ogenblik zou hebben stopgezet, de bij de wet van 29 december 1990 inge-
voerde belasting niet verschuldigd zou zijn voor het belastingjaar 1991: door hierover an-
ders te beslissen zou aan de wet 29 december 1990 een terugwerkende kracht worden ver-
leend waarin die wet niet voorziet en die strijdig is met artikel 2 van het Burgerlijk Wet-
boek, aangezien de belasting, in die onderstelling, zou slaan op een activiteit die vóór de 
afkondiging van de wet was stopgezet. Bijgevolg kon de heffing voor het belastingjaar 
1991 niet slaan op de fabrikanten die op 1 januari 1991 een bij de wet bedoelde industriële 
activiteit uitoefenden.

(Daarentegen, in strijd met wat het arrest zegt in de hierboven weergeven redenen, (1) 
en (3), was de eiseres, die op 1 januari 1991 een industriële activiteit uitoefende in de zin 
van de wet, en die zij vóór die datum begonnen was, wettelijk gezien de belasting voor het 
belastingjaar 1991 verschuldigd "op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar", 
zijnde het jaar 1990, krachtens voornoemd artikel 7, §2bis, 1°, en niet op basis van de toe-
stand van het jaar 1991. De door het arrest vermelde omstandigheid dat, volgens artikel 6 
van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de 
procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten, 
de fabrikant de indexen voor het aanslagjaar 1991 overmaakt tegen uiterlijk 15 oktober 
1991, houdt geen afwijking in op de algemene regel van artikel 7, §2bis, 1°, van voor-
noemde wet).

Wat geldt voor het belastingjaar 1991 geldt noodzakelijkerwijs voor elk van de volgen-
de aanslagjaren en bevestigt dat een persoon, voor elk van die belastingjaren, de belasting 
slechts verschuldigd is als hij op 1 januari van het belastingjaar de bij de wet bedoelde ac-
tiviteit uitoefent.

Die uitlegging, ingegeven door de tekst van wet, heeft als, beslist paradoxaal, gevolg 
dat eiseres geen enkele heffing verschuldigd is voor de industriële activiteit die zij van 1 
januari tot 30 december 1999 heeft uitgeoefend. Dat is het gevolg van het feit dat de wet 
van 29 december 1990 die de heffing heeft ingevoerd, het geval niet heeft geregeld van de 
persoon die vóór 31 december van een jaar niet meer voldoet aan de gronden voor belast-
baarheid (vergelijk artikel 203 uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992: "met betrekking tot belastingplichtigen voor wie de gronden voor belast-
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baarheid vóór 31 december zijn weggevallen, stemt het belastbare tijdperk overeen met 
het gedeelte van het jaar waarin die gronden aanwezig zijn geweest" en "het aanslagjaar 
wordt genoemd naar het jaar waarin de gronden voor belastbaarheid weggevallen zijn"). 
Het staat niet aan de rechterlijke macht om de leemte in de wet van 29 december 1990 op 
te vullen.

Door te oordelen dat de eiseres de litigieuze heffing van het belastingjaar 2000 ver-
schuldigd is hoewel zij op 30 december 1999 industriële activiteit stopgezet heeft, schendt 
het arrest, bijgevolg, artikel 7, §2bis, 1° en 3°, aangewezen in de aanhef van het middel.

(...)
A. In de zaak A.R. F.06.0001.F
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 7, §2bis, 1° en 3°, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 mei 2002 tot 
wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij be-
paalde industriële activiteiten.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart eerst de eisers vordering gegrond en beslist vervolgens de litigieuze 

heffing naar evenredigheid te berekenen en eiser te veroordelen tot betaling aan verweer-
ster van het bedrag van 162,34 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest vanaf 16 au-
gustus 2000, op grond dat:

"Gelet op het feit dat de heffing wordt vastgesteld volgens de toestand gedurende het 
voorgaande jaar, is het evenwel gerechtvaardigd (en meer bepaald om het door de eerste 
rechter gelaakte kwalijke gevolg te vermijden: verscheidene heffingen voor hetzelfde jaar 
en voor dezelfde industriële activiteit tijdens het jaar, maar met opeenvolgende verant-
woordelijke fabrikanten) zoals [de eiser] bijkomend aanvoert, de heffing naar evenredig-
heid te bepalen en ermee rekening te houden dat de stopzetting van de litigieuze industrië-
le activiteit vastgesteld werd op 30 december 1999 en bijgevolg het bedrag van de heffing 
te verminderen tot 363/365sten van het gevorderde bedrag, zijnde 29.463,37 euro in plaats 
van 29.625,71 euro".

Grieven
Artikel 7, §2bis, van de wet van 21 januari 1987, zoals het werd ingevoegd bij artikel 

207 van de wet van 29 december 1990, luidt als volgt:
"1° Om de bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskosten te dekken welke opgelo-

pen zijn voor de Civiele Bescherming, alsook om de kosten van de preventie-opdrachten 
te dekken aangegaan in toepassing van deze wet (...), wordt een heffing geheven per indu-
striële activiteit. De heffing is verschuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor 
de industriële activiteit. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere industriële 
activiteit ingedeeld volgens de stoffenkarakteristieken en de procesparameters van de in-
dustriële activiteit in een van de volgende categorieën (categorieën I, II of III). Voor de al-
dus ingedeelde industriële activiteiten wordt het bedrag van de heffing als volgt vastge-
steld: categorie I: 500.000 frank; categorie II: 1.000.000 frank; categorie III: 2.400.000 
frank. Die bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der 
consumptieprijzen (...). 3° De heffing is verschuldigd vanaf het belastingjaar 1991. De 
heffing wordt vastgesteld op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar. De hef-
fingsaanslag geschiedt eenmaal per jaar, in de loop van de maand maart".

Uit de algemeenheid van de bewoordingen van artikel 7, §2bis, 3°, tweede lid, volgt dat 
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een gedeeltelijke activiteit leidt tot een heffing die gelijk is aan die welke verschuldigd is 
voor de uitoefening van die activiteit gedurende een volledig jaar. De precisering volgens 
welke de heffing wordt vastgesteld "op basis van de toestand tijdens het voorafgaande 
jaar" heeft niet als gevolg dat de heffing naar evenredigheid wordt verdeeld wanneer de 
activiteit van het voorafgaande jaar slechts tijdens een deel van dat jaar is uitgeoefend.

Die uitlegging wordt bevestigd door de regeling van de inwerkingtreding van artikel 7, 
§2bis, en zijn latere wijzigingen.

Het arrest schendt artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 21 januari 1987 wanneer het de 
litigieuze heffing naar evenredigheid verdeelt en bijgevolg de eiser veroordeelt om aan 
verweerster het bedrag te betalen van 162,34 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest 
vanaf 16 augustus 2000.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot 

voeging.
A. In de zaak nr. F.05.0084.F:
Het middel
Eerste onderdeel
Artikel 7, §2bis, 1°, eerste lid, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risi-

co's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, in de versie die 
van toepassing is op het geschil, bepaalt dat om de bestuurs-, werkings-, studie-, 
en investeringskosten te dekken welke opgelopen zijn voor de Civiele Bescher-
ming,  alsook om de kosten van de preventieopdrachten te  dekken aangegaan 
door de Ministers die de Tewerkstelling en de Arbeid en het Leefmilieu in hun 
bevoegdheid hebben, een heffing wordt geheven per industriële activiteit en dat 
de heffing verschuldigd is door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de in-
dustriële activiteit.

Paragraaf 2bis, 3°, van dat artikel bepaalt dat de heffing verschuldigd is vanaf 
het belastingjaar 1991 en dat de heffing wordt vastgesteld op basis van de toe-
stand tijdens het voorafgaande jaar, en dat de heffingsaanslag eenmaal per jaar 
geschiedt, in de loop van de maand maart.

Hieruit volgt dat de betrokken onderneming belast wordt op grond van de in-
dustriële activiteit die zij uitoefende in het jaar vóór het belastingjaar.

Het onderdeel dat staande houdt dat die onderneming de heffing slechts ver-
schuldigd is als zij, bovendien, die activiteit uitoefende op 1 januari van het be-
lastingjaar, faalt naar recht.

(...)
In de zaak nr. F.06.0001.F
Het middel
Uit artikel 7, §2bis, 1°, van de wet van 21 januari 1987 volgt dat de daarin be-

doelde ondernemingen onderworpen zijn aan een jaarlijkse heffing van een vast 
bedrag zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang die indu-
striële activiteit al dan niet tijdens het gehele jaar voorafgaand aan het belasting-
jaar werd uitgeoefend.
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Het arrest dat het bedrag van de heffing berekent in verhouding tot de duur van 
de activiteit die tijdens het refertejaar is uitgeoefend, schendt de in het middel 
aangewezen bepaling.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing van het arrest om de eiser te veroordelen tot 

terugbetaling van 162,34 euro strekt zich uit tot het dictum van het arrest dat uit-
spraak doet over de nieuwe vordering van de verweerster om de gerechtelijke in-
terest op dat bedrag te kapitaliseren, dat het gevolg ervan is.

Dictum
Het Hof,
Voegt  de  cassatieberoepen  in  de  zaak  nr.  F.05.0084.F  en  in  de  zaak  nr. 

F.06.0001.F van de algemene rol.
Uitspraak doende in de zaak nr. F.05.0084.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
Uitspraak doende in de zaak nr. F.06.0001.F:
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de litigieuze heffing vernietigt 

die vastgesteld is voor het belastingjaar 2000 in zoverre dat hoger is dan het be-
drag van 29.463,37 euro, het de eiser veroordeelt om verweerster het onterecht 
ontvangen bedrag van 162,34 euro terug te betalen, vermeerderd met gerechtelij-
ke interest vanaf 16 augustus 2000, en het uitspraak doet over de nieuwe vorde-
ring van de verweerster, alsook 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  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 
over;

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

14 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 653

1° KAMER - 14 december 2006

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) - 
VERKEERSBELASTING OP MOTORVOERTUIGEN - VRIJSTELLINGEN - GEBREKKIGEN - VOORWAARDEN

De vrijstelling van verkeersbelasting op motorvoertuigen die als persoonlijk vervoermiddel  
gebruikt  worden  door  gebrekkigen,  is  niet  onderworpen  aan  de  voorwaarde  dat  het 
voertuig enkel  gebruikt  wordt door de gebrekkige, maar vereist  dat  het  slechts  wordt  
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gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke verplaatsingen1. (Art. 
5, §1, eerste lid, 3°, W.I.G.B.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0097.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 172 van de Grondwet;
- artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codifica-
tie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestel-
de belastingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst erop:
- "dat artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkge-

stelde  belastingen  voertuigen  die  als  persoonlijk  vervoermiddel  worden gebruikt  door 
grootoorlogsinvaliden of door gebrekkigen vrijstelt van verkeersbelasting";

- "(dat die bepaling) niet vereist dat het betrokken voertuig (...) 'enkel gebruikt wordt 
door de gebrekkige zodat deze niet mag worden vergezeld van personen die hem kunnen 
helpen, of door familieleden (maar) vereist dat genoemd voertuig slechts wordt gebruikt 
voor doeleinden die verband houden met de persoonlijke verplaatsingen van (de gebrekki-
ge)'";

het oordeelt vervolgens:
- "dat (indien) (...) de vrijstelling van de belasting in beginsel niet kan worden toege-

kend als het voertuig - al was het maar nu en dan - door de partner van de gehandicapte 
persoon wordt gebruikt voor gezinsbehoeften, zonder dat laatstgenoemde in het voertuig 
zit, (dan is het omdat) de wetgever de vrijstelling van belasting slechts wilde toekennen 
indien het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met de 
persoonlijke verplaatsingen van de gehandicapte";

- "dat dezelfde logica vereist dat de vrijstelling wel kan worden toegekend, indien som-
mige trajecten die door een derde worden afgelegd waarbij de gehandicapte niet in het 
voertuig zit, evenwel rechtstreeks in verband blijven staan met de persoonlijke verplaat-
singen van laatstgenoemde,"

- dat in deze zaak (verweerders) echtgenote heeft (...) uitgelegd dat zij voortdurend en 
snel ter beschikking moet staan om (de verweerder) ten minste 3 keer per dag dringende 
zorgen te verstrekken, ofwel op de plaats waar hij werkt, ofwel thuis;

1 Cass. 21 juni 2001, F.00.0086.F, nr. 389.
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- dat zij heeft uitgelegd dat zij in de omstandigheden van vlugge en stipte bijstand op 
(verweerders) verzoek, het voertuig gebruikt om voor het gezin boodschappen te doen en 
om naar haar eigen, vlakbij gelegen, werk te gaan nadat zij (de verweerder) op zijn werk 
heeft afgezet;

en beslist:
- " dat uit de volstrekt bijzondere omstandigheden van dit geval kan worden opgemaakt 

dat het gebruik dat (verweerders) echtgenote aldus van het voertuig maakt zonder dat de 
gehandicapte in het voertuig zit, beantwoordt aan de vereisten van de persoonlijke ver-
plaatsingen van laatstgenoemde";

- "dat genoemd gebruik, dat bijkomstig is in vergelijking met het eigenlijke vervoer van 
(de verweerder), immers ertoe strekt de echtgenote in staat te stellen zich zo vlug moge-
lijk te zijner beschikking te stellen om hem dringende zorgen toe te dienen, waartoe zij 
wegens haar ervaring en haar beschikbaarheid, bijzonder bekwaam is";

en bevestigt aldus het vonnis van 20 januari 2004 volgens hetwelk "de in artikel 5, §1, 
3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelij-
ke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen be-
doelde vrijstelling moet worden toegekend".

Grieven
Artikel 5, 1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen, dat een uitzondering invoert op de regel dat motorvoertuigen aan verkeersbe-
lasting onderworpen zijn, moet strikt worden uitgelegd en kan niet verruimd worden toe-
gepast, zo niet wordt artikel 172 van de Grondwet geschonden volgens hetwelk "geen en-
kele vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet".

Door te bepalen dat de vrijstelling van verkeersbelasting wordt toegekend voor "voer-
tuigen als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door (...) gebrekkigen", vereist artikel 5, §1, 
3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen dat 
het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met de per-
soonlijke verplaatsingen van de gebrekkige.

Hoewel het gebruik van het voertuig voor doeleinden die uitsluitend verband houden 
met de persoonlijke verplaatsingen van de gebrekkige, niet uitsluit dat het voertuig ook 
mag worden gebruikt zonder aanwezigheid van de gebrekkige, is het echter wel noodza-
kelijk dat ieder gebruik van het voertuig verband blijft houden met een verplaatsingsbe-
hoefte van de gebrekkige zelf.

Dit zal met name het geval zijn wanneer de partner van de gebrekkige "met een lege 
auto" weer naar huis rijdt nadat zij de gebrekkige naar zijn werk heeft gebracht; in een 
dergelijk geval zou het voertuig helemaal niet zijn gebruikt indien de gebrekkige niet naar 
zijn werk had moeten gaan.

Dat zal echter niet het geval zijn wanneer, zoals hier, de partner van de gebrekkige het 
voertuig gebruikt zonder dat laatstgenoemde meerijdt, om boodschappen te doen voor het 
gezin en om naar haar eigen werk te rijden nadat zij de gebrekkige op zijn werk heeft af-
gezet, ook al zou dat gebruik noodzakelijk zijn geworden door de dringende zorgen die de 
gebrekkige regelmatig nodig heeft en die zij hem bijzonder goed kan toedienen: in een 
dergelijke onderstelling beantwoordt het gebruik van het voertuig aan een verplaatsing 
van de partner die met name naar haar werk moet gaan en, indien dat gebruik eveneens 
moet dienen voor eigen behoeften van de gebrekkige, dan gaat het om strikt medische be-
hoeften en niet om de verplaatsingen van de gebrekkige zelf.

Hieruit volgt dat het gebruik van het voertuig in de hierboven omschreven omstandig-
heden niet verenigbaar is met het bepaalde in artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de 
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,  betreffende de vrijstelling van 
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verkeersbelasting, zodat het arrest, doordat het toch die vrijstelling toekent op grond van 
een  verruimde  toepassing  van  dat  artikel,  de  in  het  middel  aangewezen  bepalingen 
schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 5, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 

houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen bepaalt dat onder meer voertuigen die 
als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen vrijgesteld zijn 
van verkeersbelasting op de autovoertuigen.

Hoewel die vrijstelling niet onderworpen is aan de voorwaarde dat het voertuig 
enkel  gebruikt  wordt  door  de  gebrekkige,  vereist  zij  dat  het  voertuig  slechts 
wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke ver-
plaatsingen.

Het arrest stelt  vast  dat  verweerders echtgenote "heeft  uitgelegd dat  zij  het 
voertuig gebruikt om voor het gezin boodschappen te doen en om naar haar ei-
gen, vlakbij gelegen, werk te gaan nadat zij [de verweerder] op zijn werk heeft 
afgezet" en oordeelt dat genoemd gebruik "ertoe strekt de echtgenote in staat te 
stellen zich zo vlug mogelijk te zijner beschikking te stellen om hem dringende 
zorgen toe te dienen, waartoe zij wegens haar ervaring en haar beschikbaarheid, 
bijzonder bekwaam is".

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat verweerders 
echtgenote van het voertuig een gebruik maakt dat beantwoordt aan de behoeften 
van persoonlijke verplaatsingen van haar partner.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord, die in strijd met de artikelen 

1079 en 1092 van het Gerechtelijk Wetboek per post aan de griffie van het Hof is 
gestuurd,

Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

14 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en J.-M. Van Durme, Luik.

Nr. 654
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1° KAMER - 15 december 2006

OPSTAL (RECHT VAN) - ONBEPAALDE DUUR - GEVOLG

Het recht van opstal dat voor onbepaalde duur wordt bedongen, waardoor in werkelijkheid 
een zakelijk recht wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar, is niet nietig maar dient 
herleid te worden tot deze wettelijk bepaalde maximumtermijn. (Artt. 1 en 4, Opstalwet)

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

ARREST

(A.R. C.05.0558.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 780, 3°, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van de verdediging 
- het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten van onbepaalde duur, ingevolge het 

beginsel van de individuele vrijheid, eenzijdig kunnen worden opgezegd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest ontvangt het hoger beroep van de eisers, maar verklaart het ten on-

rechte slechts beperkt gegrond.
Het steunt daarbij op volgende overwegingen:
Het voorwerp van de betwisting tussen partijen betreft een bij overeenkomst gevestigd 

opstalrecht. Partijen betwisten niet dat de wet van 10 januari 1824 (Opstalwet) van toepas-
sing is.

Een essentieel kenmerk van het recht van opstal is dat het een in de tijd beperkt recht is. 
Het kan slechts voor een termijn van maximum 50 jaar worden toegestaan (...).

De beëindiging van het opstalrecht wordt geregeld in artikel 9 Opstalwet. Dit artikel 
handelt over de vermenging, het tenietgaan van de grond en de verjaring van dertig jaren. 
Het gaat hier slechts om een exemplatieve opsomming, die moet worden aangevuld met 
andere gemeenrechtelijke wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten, bijvoorbeeld de af-
loop van de overeengekomen duur van het opstalrecht.

Te dezen hebben partijen geen termijn bedongen. Bij gebreke van een bedongen kortere 
termijn moet worden aangenomen dat het opstalrecht voor de maximumduur van 50 jaar 
werd gevestigd.

Nu partijen de overeenkomst van opstalrecht niet minnelijk hebben beëindigd, hebben 
appellanten (d.w.z. de eisers) niet het recht om deze overeenkomst die geldt voor 50 jaar 



Nr. 654 - 15.12.06 HOF VAN CASSATIE 2645 

op te zeggen. De mogelijkheid tot opzegging is overigens ook niet conventioneel bepaald. 
De tegenvordering van appellanten (d.w.z. de eisers) blijft afgewezen.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest schendt onmiskenbaar artikel 4 van de Opstalwet.
Deze wetsbepaling stelt enkel een maximumtermijn (van 50 jaar) voor het recht van op-

stal.
Nergens laat deze wetsbepaling toe te stellen dat wanneer geen termijn is bepaald, de 

maximumtermijn dient te gelden.
(Schending van artikel 4 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal)
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal bepaalt dat 

het recht van opstal een zakelijk recht is om gebouwen, werken of beplantingen 
op een andermans grond te hebben.

Krachtens artikel 4 van de Opstalwet kan het recht van opstal voor geen lange-
re tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om het 
te hernieuwen.

2. Uit voormelde wettelijke bepalingen volgt dat wanneer het recht van opstal 
voor onbepaalde duur wordt  bedongen, er  in werkelijkheid een zakelijk recht 
wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar.

Dergelijk recht van opstal is weliswaar niet nietig, maar dient herleid te wor-
den tot de wettelijk bepaalde maximumtermijn van vijftig jaar.

3. Het onderdeel dat uitgaat van een tegengestelde rechtsopvatting, faalt naar 
recht. 

(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

15 december 2006 – 1° kamer beperkt –  Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 655

1° KAMER - 15 december 2006
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1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - VORDERING IN RECHTE - UITBREIDING 
VAN DE VORDERING - VORDERING GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - BEGRIP - 
TOELAATBAARHEID

2º NIEUWE VORDERING - FISCALE ZAKEN - UITBREIDING VAN DE VORDERING - VORDERING 
GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - BEGRIP - TOELAATBAARHEID

1º en 2º De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding,  
behalve de ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in  
de vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de  
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar  
is1. (Art. 807, Ger.W.)

(S. en O.  T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal THIJS:
1. Sedert de wetten van 15 en 23 maart 1999 verloopt de procedure in fiscale zaken bij 

de hoven en rechtbanken in de regel volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek en 
dit is een belangrijke nieuwigheid. De voorafgaande administratieve fase – het bezwaar 
bij de directeur der belastingen – bleef echter behouden. Ook onder het nieuwe fiscale 
procesrecht moet een bezwaar tegen een belastingaanslag eerst voorgelegd worden aan de 
directeur  der  belastingen  (zie  artikel  1385undecies,  eerste  lid,  Ger.W.).  Een  dergelijk 
geschil betreffende de toepassing van een belastingwet kan vervolgens bij verzoekschrift 
op tegenspraak worden ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg.

De rechtsmacht  van de rechter  wordt  onder  de nieuwe fiscale  procedure  niet  meer 
beperkt door de omvang van de bezwaren die aan de directeur der belastingen werden 
voorgelegd.

De belastingplichtige mag dus in zijn verzoekschrift bezwaren formuleren die niet bij 
de directeur werden aangevoerd of waarover deze zich niet van ambtswege heeft uitge-
sproken (2).

De wetgever wou duidelijk kom af maken met de beperkingen die het oude fiscaal pro-
cesrecht inzake nieuwe grieven en nieuwe stukken oplegde aan de belastingplichtige(3). 
Daarmee is duidelijk dat de belastingplichtige bij het inleiden van het geding nieuwe grie-
ven kan aanvoeren en nieuwe stukken kan voorleggen en dat hij niet meer wordt belem-
merd door het mogelijk te beperkte verweer dat hij heeft gevoerd in de fase van het be-
zwaar bij de directeur.

Van zodra de vordering in rechte is ingeleid, wordt het aanvoeren van nieuwe grieven 
in de loop van de procedure beperkt door het gemeen procesrecht en meer bepaald door 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (4). Tijdens de parlementaire voorbereiding ver-

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie de toelichting bij het Amendement nr. 22 van de Regering, Parl. St., Senaat, zitting 1998-1999, 
nr. 1-967/7, 4 dat tot doel had om de oorspronkelijke voorziene begrenzing van de grieven die kon-
den worden ingeroepen voor de rechtbank van eerste aanleg te schrappen. De eiser mag voor de rech-
ter dus bezwaren aanvoeren die hij niet heeft geopperd in het stadium van het administratief beroep 
(Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Senaat, Parl. St., 1998-99, nr. 1-
966/11, 233)
3 Nieuwe bezwaren konden onder het oude fiscaal procesrecht worden aangevoerd voor zover zij een 
overtreding  van  de  wet  of  een  schending  van  de  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
procedurevormen aanvoerden (oud artikel 377, tweede lid, W.I.B. 1992). Die bezwaren moesten op 
straffe van verval worden geformuleerd in de voorziening of wel in een geschrift aan de griffie van 
het  Hof  van  Beroep  worden  afgegeven  binnen  de  zestig  dagen  na  de  neerlegging  van  het 
administratief dossier door de directeur der belastingen (cfr. oud artikel 378 en 381 W.I.B. 1992). 
4 J. LINSMEAU, “Les conséquences et effets pratiques de l’application du Code judiciaire à la nouvelle 
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wees de Minister van Financiën uitdrukkelijk naar deze wetsbepaling (5).
Recente  rechtspraak  leert  dat  de  concrete  draagwijdte  van  deze  wetsbepaling  in 

fiscalibus erg omstreden is.
2.  De  relevante  feiten,  die  ten  grondslag  liggen  aan  het  cassatieberoep  van  eisers, 

kunnen als volgt worden samengevat.
In hun gedinginleidende akte vroegen eisers de gedeeltelijke ontheffing van de betwiste 

aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1999. De betwisting had in den be-
ginne slechts betrekking op een gedeelte van de inkomsten dat - althans volgens eisers - 
verkeerdelijk werd belast als pensioeninkomen. Ter zitting van de rechtbank van eerste 
aanleg van 26 mei 2003 stelt de eerste rechter de afwezigheid vast van een bericht van 
wijziging van aangifte en stelt hij de zaak in voortzetting om partijen toe te laten aanvul-
lend te concluderen. Eisers breiden vervolgens hun eis uit bij conclusie en vorderen de 
vernietiging van de betwiste aanslag wegens de niet verzending van een bericht van wijzi-
ging, zoals voorgeschreven bij artikel 346 W.I.B. 1992. Dit vormvereiste betreft een sub-
stantiële formaliteit waarvan de miskenning leidt tot de integrale vernietiging van de aan-
slag(6). 

Het bestreden vonnis verklaart  de uitgebreide vordering toelaatbaar en vernietigt  de 
aanslag integraal omdat er geen bericht van wijziging werd verzonden.

De appèlrechters oordelen dat de oorzaak van de vordering in casu de aanslag is, zijnde 
het rechtsfeit dat aan de betwisting ten grondslag ligt. Zij oordelen tevens dat eisers zowel 
het voorwerp als de oorzaak van hun vordering gewijzigd hebben. Omwille van die reden 
oordelen zij  dat  de eerste rechter ten onrechte de uitgebreide vordering op grond van 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek toelaatbaar heeft verklaard.

3.  Eisers  verwijten de appèlrechters dat  zij  met  hun beslissing artikel  807 Ger.  W. 
hebben geschonden. Aangezien de gewijzigde vordering tevens steunt op dezelfde aanslag 
als vermeld in de gedinginleidende akte, hadden de appèlrechters naar hun oordeel de 
gewijzigde vordering toelaatbaar moeten verklaren. Artikel 807 Ger. W. vereist volgens 
eisers immers niet dat het ander feit, waarop de gewijzigde vordering van eisers steunt (in 
casu  het  niet  verzenden  van  een  bericht  van  wijziging  van  de  aanslag)  tevens  in  de 
gedinginleidende akte zou worden vermeld.

4. Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan slechts worden uitgebreid of 
gewijzigd onder de voorwaarden gesteld door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Krachtens  die  wetsbepaling  kan  een  vordering  die  voor  de  rechter  aanhangig  is, 

procédure  fiscale”,  in  La  nouvelle  procédure  fiscale  et  sa  pratique,  Brussel,  Editions  du  Jeune 
Barreau, 1999, 151-155. Vóór de hervorming van 1999 was artikel 807 Ger. W. niet toepasselijk op 
de procedure in fiscale zaken voor het Hof van Beroep vermits de nieuwe bezwaren-regeling van het  
Wetboek van de Inkomstenbelastingen hiermee onverenigbaar was (Cass. 14 sept. 1976, A.C., 1977, 
57;  P.  VAN ORSHOVEN,  Behoorlijke  rechtsbedeling  bij  geschillen  over  directe  rijksbelastingen, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 404, nr. 320).
5 Zie o.m. Parl.  St., Senaat, 1998-99, nr. 1-966/11, 232. Naar aanleiding van een amendement van 
senator Hatry bevestigde de Minister de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek op het nieuwe 
fiscaal procesrecht en verwees hij uitdrukkelijk naar de artikelen 807 en 1042 Ger.W. Ook op andere 
plaatsen kwam artikel 807 Ger. W. ter sprake. Zo verklaarde de Minister dat hij met het oog op de 
gelijkheid voor de rechter de administratie niet wil verbieden argumenten en middelen aan te voeren 
die zij niet in de administratieve fase heeft gebruikt, aangezien alle partijen in de gerechtelijke fase 
nieuwe argumenten ontdekken (Ibidem, 235). 
6 Cass. 4 maart 1969, AC., 1969, 622; A. SPRUYT, “Bericht van wijziging is een substantieel vereiste 
voor de geldigheid van in afwijking van de aangifte gevestigde aanslagen” (noot onder Gent, 19 mei 
1978,  R.W.,  1979-80,  1049  met  nadere  verwijzingen;  I.  VAN DE WOESTEYNE,  “De  rechten  van 
verdediging van de belastingplichtige bij de wijzigings- en bezwaarprocedure” (noot onder Cass. 28 
jan. 1994), A.J.T., 1994-95, (79), 80. 
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uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, 
berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische 
omschrijving verschillend is. 

De  gewijzigde  of  uitgebreide  vordering  moet  met  andere  woorden  worden 
geformuleerd in een op tegenspraak genomen conclusie en moet gebaseerd zijn op een feit 
of akte in de gedinginleidende akte aangevoerd. 

Een voorbeeld ter illustratie. In een betwisting over een onteigening werd door de over-
heid een vordering ingesteld tot herziening van de voorlopig toegekende vergoeding. Na-
dien betoogde de overheid in een nieuwe op tegenspraak genomen conclusie dat sterke 
concentraties  van  zware  metalen  waren  aangetroffen  in  de  bodem van  de onteigende 
grond zodat de waarde van het goed verminderd was tot een symbolische frank en stelde 
zij een nieuwe vordering in waarbij zij de onteigende aansprakelijk stelde voor de betaling 
van de kosten voor de sanering van de grond. De appèlrechters verklaarden die laatste 
vordering ontvankelijk om reden “dat zij  gebaseerd is op het feit  van de onteigening  
waarmee zij nauw verbonden is, met dien verstande dat de vordering te dezen alleen ver-
antwoord kan zijn aan de zijde van onteigende overheid”. Deze beslissing werd door het 
Hof in zijn arrest van 19 april 2002 vernietigd omdat deze nieuwe vordering niet gegrond 
was op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd (7).

5. Vermits de uitgebreide rechtspraak van het Hof over artikel 807 Ger. W. reeds uit-
voerig werd besproken in het Jaarverslag 2001-2002, beperken we ons hier tot  enkele 
krachtlijnen(8). 

Algemeen wordt aanvaard dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek toelaat het 
voorwerp van de oorspronkelijke vordering uit te breiden of te wijzigen mits de “oorzaak” 
van de vordering niet volledig wordt gewijzigd (9). Er moet m.a.w. een voldoende verband 
zijn tussen de oorspronkelijke en de uitgebreide of gewijzigde vordering. Artikel 807 Ger. 
W. verzet zich niet tegen een wijziging van de juridische kwalificatie van de feiten, die 
aan de eis ten grondslag liggen. De wijzigende en de oorspronkelijke vordering moet bij-
gevolg niet dezelfde juridische grondslag hebben(10). 

6. Uw Hof heeft in het verleden een ruime interpretatie gegeven aan het voorschrift van 
artikel 807 Ger. W.(11). 

Deze wetsbepaling vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit 
of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust (12). De 
rechter mag tevens steunen op nieuwe feiten die zich sedert de dagvaarding hebben voor-
gedaan of sedertdien zijn ontdekt en een weerslag hebben op het geschil (13). 

Het beginsel van de onveranderlijkheid van het geschil moet ook volgens de rechtsleer 
doelgericht en niet te strak worden geïnterpreteerd (14). Procureur-generaal Krings heeft er 
in dit verband op gewezen dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek de procesecono-

7 Cass. 19 april 2002, R.W., 2003-2004, 419. 
8 Zie S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-2002, 468-495. 
9 K. BROECKX, “De feiten in de dagvaarding”, R. Cass. 1994, 332; S. MOSSELMANS, l.c., 468; Ph. THION, 
“Nieuwe grieven in de fiscale procedure” (noot onder Rb. Antwerpen, 19 juni 2002),  T.F.R., 2003, 
(76), 79. 
10 Cass. 8 sept. 1986, A.C., 1986-87, nr. 13; Cass. 16 jan. 1989, A.C., 1988-89, nr. 287; Cass. 8 jan. 
1998, A.C., 1998, nr. 14 
11 S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek”, Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-2002, 475 en de verwijzingen aldaar.
12 Zie o.m. Cass. 28 juni 2001, C.99.0422.F.
13 Zie o.m. Cass. 11 mei 1990, A.C., 1989-90, nr. 536.
14 Zie nader: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het  
civiele geding, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 288, nr. 633. 
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mie dient. Het was immers de bedoeling van de wetgever dat betwistingen tussen partijen 
zoveel mogelijk ineens zouden worden afgedaan. Door de ruime mogelijkheden die arti-
kel 807 Ger. W. biedt voor het instellen van een uitgebreide of gewijzigde vordering wou 
men vermijden dat “nieuwe vorderingen” omwille van zuivere processuele redenen zou-
den aanleiding moeten geven tot een nieuw geding, met bijkomende kosten en tijdver-
lies(15).

7.  Voor  een goed begrip  van artikel  807 Ger.  W. moeten we even stilstaan bij  de 
begrippen “voorwerp van de vordering” en “oorzaak van de vordering”. 

De eerste notie laat zich vrij eenvoudig definiëren: het voorwerp van de vordering is 
datgene wat de eiser vordert. Het is m.a.w. de gevorderde zaak, de gevorderde maatregel, 
de aanspraak die men op een zaak doet gelden of de aanspraak op een recht(16). De rechter 
mag geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken of meer toekennen dan er gevraagd 
was. Hij beslist dan immers “ultra petita” en schendt zodoende het beschikkingsbeginsel 
dat is neergelegd in artikel 1138, 2° Ger.W. Dit heeft o.m. tot gevolg dat de rechter in fis-
calibus een belastingaanslag niet integraal kan vernietigen, indien de eisende partij slechts 
een ontheffing – d.i. een gedeeltelijke vernietiging - van de aanslag vraagt (bv. om reden 
dat een verkeerd tarief werd toegepast).

8. Over de juiste definitie van het begrip “oorzaak van de vordering” bestaat er geen 
eensgezindheid. Volgens een eerste opvatting is de oorzaak van de vordering het rechts-
feit en/of de rechtshandeling die dient tot staving van het gevorderde(17). De oorzaak zou 
het geheel van de rechtsfeiten omvatten die door de eisende partij worden ingeroepen tot 
staving van het recht waarvan hij de erkenning of bescherming vraagt. Volgens procureur-
generaal Krings is de oorzaak de titel waarop de partij zich beroept om uit het vastgestel-
de feit, het gevorderde te bekomen(18). Unaniem wordt aanvaard dat de oorzaak niet ver-
wijst naar de rechtsgrond of de rechtsnorm(en) die toepasselijk zijn op het geschil (19). 
Deze moet de rechter zelf vaststellen op grond van de hem voorgelegde rechtsfeiten of 
rechtshandelingen.

Over de vraag of “de oorzaak” verwijst  naar het rechtsfeit  dat  tot  de onmiddellijke 
grondslag van de vordering dient, of naar het geheel van feiten die de eiser inroept om de 
inwilliging van zijn vordering te verkrijgen, bestaat reeds lange tijd discussie(20). 

In een recent arrest van 14 april 2005 is het Hof die laatste opvatting bijgetreden. Het 
Hof omschrijft in dit arrest de taak van de rechter als volgt: “de rechter is gehouden het  
geschil  te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel;  mits hij  het  

15 Procureur-generaal E Krings, conclusie bij Cass. 5 mei 1988, AC., 1987-88, (1135), 1137. 
16 E. KRINGS, conclusie bij Cass. 24 nov. 1978, A.C., 1978-79, (341), 343. 
17 In die zin o.m. S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het 
Gerechtelijk  Wetboek”,  Jaarverslag  van  het  Hof  van  Cassatie  2001-2002,  (468),  469  met 
verwijzingen naar  de  cassatierechtspraak;  S.  MOSSELMANS,  “Tussenvorderingen in  het  gerechtelijk 
privaatrecht”, R.W., 2004-2005, (1601), 1602; Ph. THION, “Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van 
de vordering”, NJW, 2003, (726), 730, nr. 12. 
18 E. KRINGS en B. DE KONINCK, “Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden”, T.P.R., 1982, (655), 
671,  nr.  21  e.v.;  In  die  zin:  Cass.  27  juni  1988,  A.C.,  1987-88,  nr.  666,  conclusie  toenmalige 
advocaat-generaal LENAERTS;  Anders  J. VAN COMPERNOLLE, J., “L’office du juge et le fondement du 
litige” (noot onder Cass. 24 nov. 1978 en Cass. 9 okt. 1980),  R.C.J.B., 1982, (14), 31, nr. 27; W. 
RAUWS, “Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen” (noot onder 
Cass. 10 mei 1985), R.W., 1985-86, (2215), 2220-2222. 
19 Zie o.m. Cass. 8 sept. 1986,  A.C., 1986-87, nr. 13; Cass. 16 jan. 1989,  A.C., 1988-89, nr. 287, 
conclusie LENAERTS; E. KRINGS en B. DE KONINCK, o.c., T.P.R., 1982, 674, nr. 24. 
20 Zie hierover o.m. W. RAUWS, “Jura novit curia”, R.W., 1985-86, 900- 903 en het naschrift van A. 
VAN OEVELEN en  E.  DIRIX,  “De  ambtshalve  aanvulling  of  wijziging  van  rechtsgronden  en  de 
problematiek  van de  samenloop van contractuele  en  buitencontractuele  aansprakelijkheid”,  R.W., 
1985-86, 903-910. 
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recht van verdediging eerbiedigt, heeft de rechter de plicht ambtshalve de middelen in  
rechte  op  te  werpen  waarvan  de  toepassing  geboden  is  door  de  feiten,  die  door  de 
partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen”. 

Het zijn de “naakte” feiten en niet de feiten onder een juridische kwalificatie die de 
oorzaak van de vordering uitmaken. De rechter die beslist dat eiser zich niet beroept op de 
contractuele aansprakelijkheid van de verweerder maar enkel op zijn quasi-delictuele aan-
sprakelijkheid en op grond hiervan beslist dat hij niet kan nagaan of verweerder contractu-
eel aansprakelijk is op grond van de feiten die eiser tot staving van zijn vordering aan-
voerde, miskent het beschikkingsbeginsel (21).

Het beschikkingsbeginsel houdt anderzijds ook in dat de rechter zich niet mag steunen 
op feiten die niet door de partijen zijn aangevoerd. Doet de rechter dit wel, dan wijzigt hij 
de oorzaak van de vordering en miskent hij het beschikkingsbeginsel (22). 

De  rechter  is  echter  in  de  regel  niet  gebonden  door  de  kwalificatie  of  juridische 
omschrijving die de eisende partij heeft gegeven aan de feiten, waarop zij zich beroept, en 
mag rechtsgronden aanvullen.  Hij  mag echter  onder  geen beding de door  de  partijen 
gestelde feiten ambtshalve aanvullen. De regel dat de rechter de oorzaak van de vordering 
niet mag wijzigen, geldt zelfs indien de betwisting de openbare orde raakt.

9. In een lijvige circulaire over de nieuwe fiscale procedure beklemtoont de administra-
tie dat de toepassing van het gemeen procesrecht in fiscale zaken inhoudt dat de belasting-
plichtige na de inleiding van het geding zijn vordering slechts kan uitbreiden of wijzigen 
onder de voorwaarden van artikel 807 Ger. W. (23). Dit impliceert, aldus de circulaire, dat 
nieuwe vorderingen die de belastingplichtige in de loop van de procedure formuleert en 
die uitsluitend gegrond zijn op feiten die niet voorkomen in het gedinginleidende verzoek-
schrift niet ontvankelijk zijn. Volgens de fiscus kan een belastingplichtige die in zijn ver-
zoekschrift slechts als grief laat gelden dat de beroepskosten ten onrechte werden gewei-
gerd, later niet meer in zijn conclusies aanvoeren dat hij eveneens recht heeft op investe-
ringsaftrek. 

De belastingadministratie geeft in de circulaire nog enkele andere voorbeelden van zo-
genaamde niet-ontvankelijke nieuwe vorderingen en past daarbij artikel 807 Ger.W. toe 
op een wijze die uitermate betwistbaar is(24). 

De fiscus stelt daarnaast de “oorzaak van de vordering” van de belastingplichtige gelijk 
met de juridische grondslag van de eis, of met de juridische titel waarop wordt gesteund 
om de vordering ingewilligd te zien. Daaruit zou volgen dat “de rechter die ambtshalve  
elementen van het dossier herkwalificeert om een andere rechtsnorm toe te passen dan  
die welke werd aangevoerd ter ondersteuning van de vordering, de oorzaak van de vorde-
ring wijzigt en het recht van de partijen schendt om de grenzen van de vordering zelf te  
bepalen”.(25) 

Die gevolgtrekking strookt evenwel niet met de rechtspraak van het Hof en met de 

21 Cass.  14 april  2005,  C.03.0148.F,  met  conclusie van advocaat-generaal  met opdracht  Ph.  DE 
KOSTER. Het arrest werd reeds gepubliceerd in J.L.M.B., 2005, 856, noot DE LEVAL, in J.T., 2005, 659, 
noot VAN COMPERNOLLE en in RAGB, 2005/18, 1663, noot VERBEKE; Zie voorheen reeds Cass. 18 nov. 
2004, C.04.0062.F, gepubliceerd in  J.T., 2005, 160, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK; Cass. 22 jan. 
1998, A.C., 1988, nr. 44; Cass. 18 feb. 1993, A.C., 1993, nr. 103. 
22 Cass. 18 nov. 2004, C.04.0062.F; W. RAUWS, “Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de 
autonomie van de partijen” (noot onder Cass. 10 mei 1985), R.W., 1985-86, (2215), 2223, nr. 5.
23 Circ. nr. Ci.RH.863/530.827 – Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen – Wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. Koninklijk 
besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Bull. Bel., 2000/ 807, (1817), 1927-1931, i.h.b. nr. 145. 
24 Ibid., 1929-1931. 
25 Ibid., 1925, nr. 143. 
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zienswijze van de rechtsleer. De rechter mag in beginsel de juridische grondslag van de 
vordering d.i. hetgeen partijen inroepen tot staving van hun vordering, wijzigen en ver-
vangen door een andere rechtsgrond (26). Dit kan slechts op voorwaarde dat de rechter 
geen betwisting opwerpt waarvan het bestaan door de conclusies van de partijen is uitge-
sloten, dat hij  enkel op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten of stukken 
steunt en dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt(27). 

Het voorgaande toont aan dat het standpunt van de fiscale administratie onverenigbaar 
is met de regels van het gemeenrechtelijk procesrecht inzake het uitbreiden of wijzigen 
van een vordering. Artikel 807 Ger. W. vereist in elk geval niet dat de wijzigende en de 
oorspronkelijke vordering dezelfde juridische grondslag hebben(28).

10. Sommige auteurs gaan lijnrecht in tegen de zienswijze dat artikel 807 Ger.W. van 
toepassing is op de vordering die de belastingplichtige inleidt  tegen een belastingaan-
slag(29). Zij verdedigen de opvatting dat de betwisting van een belastingaanslag voor de 
fiscale rechtbank een verzetprocedure is. Vermits de belastingplichtige niet optreedt als 
eiser maar als verweerder zou hij zijn verweer kunnen voeren op een onbeperkte wijze en 
in de loop van het geding steeds nieuwe feitelijke en juridische grieven kunnen inroepen. 
De beperkingen die gelden voor het uitbreiden of wijzigen van een vordering (cfr. artikel 
807 Ger.W.) zijn immers niet van toepassing op een verweer. 

Met deze opvatting kan echter niet worden ingestemd. Uit de artikelen 1385decies en 
1385undecies  Ger. W. blijkt immers dat de belastingplichtige een vordering betreffende 
de toepassing van de belastingwet inleidt en dat hij bijgevolg de eisende partij is(30).

11. Uit een overzicht van de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de uitbreiding van de 
vordering van de belastingplichtige meer dan eens wordt afgewezen omwille van artikel 
807 Ger. W. Twee opvattingen staan lijnrecht tegenover elkaar. 

12. Door een deel van de rechtspraak wordt aangenomen dat de oorzaak van de vorde-
ring de betwiste aanslag is(31). 

De (betwiste) aanslag wordt aanzien als het rechtsfeit dat aan de vordering ten grond-
slag ligt. Deze opvatting wordt ook verdedigd door de meeste auteurs en maakt het moge-
lijk om de diverse onwettigheden die kleven aan de aanslag in elke stand van het geding 
op te werpen (32). 

26 P. VAN ORSHOVEN, P., “Het verschil tussen “vragen” en “inroepen”. Over het beschikkingsbeginsel 
of de macht van de rechter in fiscalibus”, T.F.R., 2004, (155), 165. 
27 Zie o.m. Cass. 24 nov. 1978, A.C., 1978-1979, 341, conclusie advocaat-generaal KRINGS; Cass. 15 
feb. 1988, A.C., 1987-88, nr. 368; Cass., 17 april 1989, A.C., 1988-89, nr. 462; Cass., 18 feb. 1993, 
A.C.,  1993,  nr.  103;  Cass.  19 juni  1998,  A.C.,  1998, nr.  326;  Zie tevens de verwijzingen bij  P. 
LEMMENS,  “De  ambtshalve  aanvulling  van  rechtsgronden  en  de  eerbiediging  van  de  rechten  van 
verdediging” (noot onder Cass. 22 okt. 1982), R.W., 1982-83, (2188), 2189. 
28 Zie o.m. Cass. 8 jan. 1998, A.C., 1998, 44. 
29 H. DUBOIS, “De rol van de partijen voor de fiscale rechtbank”, T.F.R., 2003, 259-266; K. SPAGNOLI, 
“De actieve rechter en de limieten van het fiscaal geschil”, T.F.R., 2003, 595-610 
30 J. VAN BESIEN, L. VANHEESWIJCK en K. GHEYSEN, “Verslag discussieforum 21 mei 2003. De actieve 
rechter en de limieten van het fiscaal geschil”, T.F.R., 2003, (679), 680. 
31 Rb. Antwerpen, 5 juni 2002,  T.F.R., 2003, 125, noot VANBELLEN. In deze zaak wierp de rechter 
ambtshalve de afwezigheid van een bericht van wijziging van de aanslag op; Rb. Antwerpen, 10 
december 2003, T.F.R., 2004, 535, noot DE MEYERE. 
32 Ph. VAN BELLEN, “Ambtshalve beoordelen van grieven” (noot onder Rb. Antwerpen, 5 juni 2002), 
T.F.R., 2003, (127), 128; H. VANDEBERGH, “De bevoegdheid van de rechtbank in een fiscaal geding: 
moet  de  rechter  ambtshalve  grieven  tegen  een  aanslag  inroepen”,  T.F.R.,  2000,  720;  P.  VAN 
ORSHOVEN, P.,  o.c.,  T.F.R., 2004, (155), 158; Vgl. D. LAMBOT, “L’étendue des pouvoirs du juge en 
matière d’impôts sur les revenus”, in  Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, (457), 
488-489;G. DE LEVAL en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Principe dispositif et droit judiciaire fiscal”, 
Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2004, p. 40, nr. 44. 
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Vraagt  de  belastingplichtige  eerst  een  gedeeltelijke  ontheffing  van  de  aanslag  (bv. 
omdat een deel van het inkomen naar zijn oordeel niet belastbaar is) en later de nietigheid 
van de aanslag omwille van een procedurefout in de fase van het vestigen van de aanslag, 
dan vormt artikel 807 Ger. W. hiervoor geen beletsel. De uitbreiding van de vordering 
steunt dan immers op dezelfde oorzaak (de betwiste aanslag). 

13. Niet zelden wordt de “oorzaak van de vordering” in fiscalibus op een andere wijze 
ingevuld. 

Een deel van de rechtspraak is namelijk de mening toegedaan dat de rechtsfeiten op ba-
sis waarvan de belastingaanslag wordt betwist de oorzaak van de vordering uitmaken en 
slaat in die optiek acht op de precieze middelen of grieven die de belastingplichtige aan-
voert om de gehele of gedeeltelijke onwettigheid van de belastingaanslag aan te tonen(33). 
Volgens die zienswijze moet de rechter in concreto kijken naar de in de gedinginleidende 
akte opgeworpen rechtsfeiten en op die manier de oorzaak van de vordering precies om-
schrijven. De oorzaak van de vordering van de belastingplichtige is dan het rechtsfeit dat 
de aangevoerde onwettelijkheid staaft. Indien de eisuitbreiding inhoudt dat de rechtstreek-
se juridische grondslag van de eis wijzigt (bv. eerst wordt de gedeeltelijke onwettigheid 
van de aanslag aangevoerd wegens de schending van een materiële belastingwet en later 
de integrale onwettigheid wegens schending van een procedurevoorschrift) dan wijzigt de 
oorzaak van de vordering en is de uitgebreide vordering om die reden niet toelaatbaar.

14. De definitie die in het Franse bestuursrecht wordt gegeven aan het causa-begrip 
spoort hiermee voor een deel gelijk. Bij onze zuiderburen wordt in administratieve ge-
schillen de oorzaak van de vordering omschreven als “le fondement juridique de la de-
mande” en wordt een onderscheid gemaakt naargelang de oorzaak van de vordering be-
trekking heeft op een interne of een externe onwettigheid. Indien de burger in eerste in-
stantie de interne onwettigheid van een administratieve rechtshandeling inroept en later 
zijn vordering tot nietigverklaring steunt op een externe onwettigheid dan wijzigt hij de 
oorzaak van zijn vordering (34). 

In het Franse fiscale procesrecht wordt dan weer een onderscheid gemaakt tussen vier 
mogelijke “oorzaken” van de vordering: de gegrondheid van de aanslag, de aanslagproce-
dure, de procedure van invordering en de boeten (35). 

15. De vraag of de belastingplichtige de oorzaak van zijn vordering wijzigt indien hij in 
de  loop  van  het  geding  een  andere  vorm  van  onwettigheid  aanvoert  dan  in  zijn 
gedinginleidende akte, moet m.i. ontkennend worden beantwoord.

De oorzaak van de vordering van de belastingplichtige is “de betwiste aanslag” of de 
onregelmatigheid van de aanslag. De rechter moet zijn blik niet richten op de concrete 
onwettigheid die wordt aangevoerd, want dan bevindt hij zich reeds te zeer op het terrein 
van de juridische kwalificatie. 

De hier verdedigde opvatting, die aansluit bij een meerderheidsstrekking in de rechts-
leer (cfr. supra, sub nr. 12), houdt ook rekening met de specifieke kenmerken van een ge-
schil inzake belastingen. De burger die een administratieve rechtshandeling, zoals een be-
lastingaanslag, aanvecht, verdedigt zich tegen een akte die zijn rechtstoestand wijzigt en 
die geacht wordt gelijkvormig te zijn met het recht (het zgn.  “privilège du préalable »). 

33 Rb. Bergen, 12 feb. 2002,  T.F.R., 2003, 185, noot DE MEYERE;  Rb. Antwerpen, 19 juni 2002, 
T.F.R., 2003, 74, noot THION.
34 F. COLLY, Aspects de la notion de cause juridique de la demande en justice dans le contentieux 
administratif de pleine juridiction”, Rev. fr. Droit adm., 1987, (786), 789, nrs. 4 en 5; Zie nader : R. 
CHAPUS,  Droit  du  contentieux  administratif,  Parijs,  Montchrestien,  2004,  644,  nr.  763  en  de 
verwijzingen  aldaar;  C.  DEBOUY,  Les  moyens  d’orde  public  dans  la  procédure  administrative  
contentieuse, Parijs, PUF, 1980, 473 definieert de oorzaak als “le principe juridique sur lequel le 
réquerant fonde sa demande”. 
35 F. COLLY, l.c., 790, nr. 6. 
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Het feit dat aanleiding geeft tot de vordering van de belastingplichtige is de betwiste be-
lasting en meer bepaald de omstandigheid dat de belasting niet wettelijk verschuldigd is. 
Het feit of beter de “akte” (d.i. de rechtshandeling) waar het in een dergelijke fiscale be-
twisting om draait is “de aanslag” en het bestaan van deze akte werd zeker vermeld in de 
gedinginleidende akte. 

De verschillende onwettigheden die de belastingplichtige aanvoert  te zijner verdedi-
ging, leiden niet tot een wijziging van de “oorzaak” van zijn vordering maar zijn enkel 
middelen die in elke stand van het geding kunnen worden ingeroepen(36). Door deze meer 
algemene omschrijving wordt de “oorzaak” van de vordering in het fiscaal contentieux 
duidelijk losgekoppeld van de concrete onwettigheid die wordt aangevoerd. 

16. We kunnen voorts niet omheen de vaststelling dat de fiscale rechter recht moet 
spreken op basis van de feiten die hem worden voorgelegd en dat zijn rechtsmacht zich – 
althans sinds de hervorming van 1999 - niet noodzakelijk beperkt tot het uitspraak doen 
over de vermeende onwettigheden die worden aangevoerd door de belastingplichtige. 

De hoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 159 van de Grondwet de plicht 
de wettigheid te toetsen van de overheidsbesluiten en van de individuele administratieve 
rechtshandelingen - en dus ook van de belastingaanslagen - waarvan de toepassing wordt 
gevorderd (37). 

Dit impliceert dat de rechter zijn onderzoek niet noodzakelijk moet beperken tot de 
onwettigheden die door de belastingplichtige worden aangevoerd. Indien de rechter de 
belastingaanslag  omwille  van  een  andere  rechtsgrond  dan  de  initieel  aangevoerde 
onwettig acht, treedt hij niet buiten de perken van het geschil en bezondigt hij zich niet 
aan een verboden aanvulling van feiten, wanneer hij daaromtrent de debatten heropent om 
de belastingplichtige toe te laten zijn oorspronkelijke vordering uit te breiden.

De (formele en materiële) correctheid van de belastingaanslag raakt immers de openba-
re orde. Middelen die de openbare orde raken worden geacht van rechtswege deel uit te 
maken van een (fiscaal) geschil. Er kan dan ook weinig twijfel over bestaan dat de recht-
bank van eerste aanleg de legaliteit van een aanslag in de directe belastingen mag contro-
leren en dat haar macht verder reikt dan de concrete onwettigheid die door de belasting-
plichtige wordt aangevoerd(38). Noch de rechter die ambtshalve een “nieuwe” grond van 
onwettigheid van de aanslag opwerpt, noch de belastingplichtige die in de loop van het 
geding de reden van zijn vordering tot nietigverklaring van de aanslag wijzigt, brengen 
een verandering aan in de “oorzaak van de vordering” (39).

17. Het voorgaande leidt tot het besluit dat de oorzaak van de vordering van eisers in 
casu de “betwiste belasting” is, of anders uitgedrukt “de vermeende onregelmatigheid van 
de aanslag”. Door in de loop van het geding de vernietiging van de aanslag te vorderen 
wegens de miskenning van een procedurevoorschrift hebben de eisers hun oorspronkelijke 
vordering,  waarbij  zij  die  aanslag  slechts  gedeeltelijk  betwistten,  uitgebreid,  zonder 
evenwel de oorzaak van die vordering te wijzigen. 

36 Zie in die zin MAGREMANNE, J.P., MARLIERE, M, LAMBOT, D. en DE CLIPPEL, B., Le contentieux de de 
l’impôt sur les revenus, Brussel, Kluwer, 2000, 554. Volgens deze auteurs is de oorzaak van de vor-
dering van de belastingplichtige de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus niet wettelijk 
gevestigd of verschuldigd is. 
37 Cass. 24 nov. 1988, A.C., 1988-89, nr. 180; Cass. 22 maart 1993, A.C., 1993, nr. 154.
38 P. VAN ORSHOVEN, P., “Het verschil tussen “vragen” en “inroepen”. Over het beschikkingsbeginsel 
of de macht van de rechter in fiscalibus”, T.F.R., 2004, (155), 161-162. 
39 We mogen in dit verband echter niet uit het oog verliezen dat de rechter, zelfs in materies die de 
openbare orde raken (zoals het fiscaal recht), geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en 
niet meer mag toekennen dan gevraagd is. In voorkomend geval zal de rechter, die ambtshalve een 
nieuwe  grond  van  onwettigheid  opwerpt,  de  zaak  in  voortzetting  stellen  of  de  heropening  der 
debatten bevelen om de belastingplichtige toe te laten zijn vordering op dit punt uit te breiden. 
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De appèlrechters hebben bijgevolg artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek geschon-
den door te oordelen dat “de eerste rechter ten onrechte de uitgebreide vordering toelaat-
baar heeft verklaard”. 

Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.05.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
en voor zoveel als nodig: 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 23, 24, 26, 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis a quo en trekt de zaak aan zich op grond van 

volgende motieven:
"Het bestreden vonnis van 27 oktober 2003 heeft de betwiste aanslag vernietigt omdat 

geen bericht van wijziging van aangifte werd verzonden, middel dat door de eerste rechter 
ambtshalve werd opgeworpen op de zitting van 26 mei 2003 en dat nadien door (de ei-
sers) in conclusie bij middel van eisuitbreiding werd ingeroepen.

De oorzaak van de vordering is in casu de aanslag, zijnde het rechtsfeit dat aan de be-
twisting ten grondslag ligt. Het voorwerp van de vordering, zoals blijkt uit het verzoek-
schrift in voorziening van 22 april 2002 en uit de nadien door (de eisers) neergelegde con-
clusies, bestaat in de ontheffing van de aanslag wat betreft de inkomsten die werden belast 
als pensioeninkomen.

Op de zitting van 26 mei 2003 werd door de eerste rechter ambtshalve de afwezigheid 
van een bericht van wijziging van aangifte vastgesteld, waarna de zaak in voortzetting 
werd gesteld teneinde partijen toe te laten aanvullend te concluderen.

In nadien neergelegde conclusies breiden (de eisers) hun eis uit en vorderen zij de ver-
nietiging van de aanslag.

(De eisers) hebben dus zowel het voorwerp als de oorzaak van hun vordering gewij-
zigd, terwijl noch in het inleidend verzoekschrift noch in de daaropvolgende conclusies de 
afwezigheid van een bericht van wijziging van aangifte werd opgeworpen.

Door ambtshalve de afwezigheid van het bericht van wijziging van aangifte op te wer-
pen en de aanslag om die reden volledig te vernietigen, heeft de eerste rechter het voor-
werp van de vordering gewijzigd. De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat hij 
ambtshalve de nietigheid van de aanslag om die reden kan onderzoeken.

De eerste rechter heeft ten onrechte de uitbreiding van de vordering door (de eisers) 
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toelaatbaar verklaard.
Het bestreden vonnis dient dan ook vernietigd te worden en het hof van beroep trekt de 

zaak aan zich".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de gewijzigde vordering, om toe-

laatbaar te zijn, berust op een feit of een akte aangehaald in de inleidende akte. Het is niet 
nodig dat die vordering uitsluitend op dit feit of die akte zou steunen.

Met andere woorden, de gewijzigde vordering mag steunen op meerdere feiten of akten 
en voor de toelaatbaarheid ervan volstaat dat in de inleidende akte minstens één van die 
feiten of akten wordt aangevoerd.

De gewijzigde vordering van de eisers, welke strekt tot de vernietiging van de betwiste 
aanslag, steunt op die aanslag en op het feit van de afwezigheid van een bericht van wijzi-
ging van de aanslag.

De betwiste aanslag wordt in het inleidend verzoekschrift van de eisers van 22 april 
2002 vermeld, nu de eisers bij het verzoekschrift de ontheffing van de aanslag vorderen 
wat betreft de inkomsten die verkeerdelijk werden belast als pensioeninkomen. Het betre-
den arrest neemt aan dat de oorzaak van de oorspronkelijke vordering de aanslag is (p. 9 
bovenaan) en aanvaardt dus dat de aanslag werd aangevoerd als rechtsfeit ter ondersteu-
ning van de oorspronkelijke vordering.

Nu de gewijzigde vordering tevens steunt op dezelfde aanslag, vermeld in de inleidende 
akte, volstaat dit om die vordering toelaatbaar te verklaren.

Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het ander feit waarop de ge-
wijzigde vordering van eisers steunt, te weten de afwezigheid van het bericht van wijzi-
ging van de aanslag, tevens in de inleidende akte zou worden vermeld.

Het bestreden arrest heeft derhalve met schending van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek de gewijzigde vordering ontoelaatbaar geacht en dus met  schending van die 
wetsbepaling beslist dat de eerste rechter ten onrechte de gewijzigde vordering toelaatbaar 
heeft verklaard. De vernietiging door het bestreden arrest van het eerste vonnis is dus on-
wettig en het hof van beroep heeft op onwettige wijze de zaak aan zich getrokken (schen-
ding van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters onterecht hebben geoordeeld 

dat de eerste rechter de gewijzigde vordering die strekte tot vernietiging van de 
aanslag wegens het niet-verzenden van een bericht van wijziging, niet toelaat-
baar hebben verklaard en aldus artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek hebben 
geschonden.

2. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die 
voor de rechter aanhangig is, worden uitgebreid of gewijzigd, indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is, zonder 
dat is vereist dat de nieuwe vordering uitsluitend daarop berust.

3. De appelrechters stellen vast dat:
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- de eisers voor de eerste rechter de ontheffing hebben gevraagd van de aan-
slag  die  voor  het  aanslagjaar  1999  ten  hunnen  laste  onder  het  kohierartikel 
701098033 is gevestigd;

- de eisers, na de ambtshalve heropening van het debat door de eerste rechter 
in  verband met  de  regelmatigheid van de vestigingsprocedure,  hun vordering 
hebben uitgebreid en ook de vernietiging van voormelde aanslag hebben gevor-
derd omdat hen geen bericht van wijziging van de aangifte was toegestuurd;

- het beroepen vonnis de aanslag heeft vernietigd omwille van de afwezigheid 
van een bericht van wijziging van de aangifte.

De appelrechters vernietigen dit vonnis omdat de eerste rechter ten onrechte de 
uitbreiding van de vordering door de eisers toelaatbaar heeft verklaard.

4. De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het ge-
ding, behalve de ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt, steunt de uitbrei-
ding van zijn vordering op een akte die bij de inleiding van het geding is aange-
voerd.

De appelrechters die een dergelijke eisuitbreiding niet toelaatbaar verklaren, 
schenden bijgevolg artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de fiscale voorziening 
ontvankelijk verklaart.

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

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

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

15 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Claeys Boúúaert.

Nr. 656

1° KAMER - 15 december 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
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MEERWAARDEN - GEREALISEERDE MEERWAARDEN OP AANDELEN - VRIJGESTELD BEDRAG - 
WIJZE VAN BEREKENING

Om het van vennootschapsbelasting vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde 
op  aandelen  te  bepalen,  mag  de  ontvangen  vergoeding  of  de  verkoopwaarde  bij  
vervreemding niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding1.  (Artt.  43, 
183, en 192, eerste lid, W.I.B. 1992)

(V. en METHOLD'S HERTOGENBOSCH b.v.b.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusies van advocaat-generaal THIJS:
1. (…)
2. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de krachtens artikel 192 §1, eerste lid 

WIB 92 in  de vennootschapsbelasting vrijgestelde  meerwaarde op aandelen de  bruto-
meerwaarde betreft, dat wil zeggen de meerwaarde zonder aftrek van de kosten verbonden 
aan de vervreemding, dan wel de netto-meerwaarde, zijnde de bruto-meerwaarde vermin-
derd met de kosten van de vervreemding.

Eiser  is  van  oordeel  dat  de  vrijgestelde  meerwaarde  de  bruto-meerwaarde  betreft, 
terwijl verweerder er daarentegen van uitgaat dat de vrijstelling slechts geldt  voor het 
verschil tussen enerzijds de ontvangen vergoeding bij de vervreemding van de aandelen 
verminderd met de kosten die verband houden met de vervreemding van de aandelen, en 
anderzijds de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen verminderd met de 
voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.

In graad van beroep heeft het bestreden arrest het standpunt van verweerder gevolgd.
3. In het  eerste onderdeel van het  enig middel tot cassatie voert eiser onder meer aan 

dat de appelrechters door in die zin te oordelen de artikelen 43, 183 en 192, §1 van het 
W.I.B. (1992) en 170 van de Grondwet hebben miskend.

4. Krachtens artikel 183 W.I.B. (1992) zijn de inkomsten die onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting of ervan vrijgesteld zijn, wat hun aard betreft,  dezelfde als die 
welke inzake personenbelasting worden beoogd en wordt hun bedrag vastgesteld volgens 
de regels die van toepassing zijn op winst.

Bijgevolg geldt de definitie van meerwaarde die vervat is in artikel 43 van het W.I.B. 
(1992) ook op het stuk van de vennootschapsbelasting.

Artikel 43, zoals het geldt voor de aanslagjaren 2006 en vorige, luidt als volgt:
"De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de  

ontvangen  vergoeding  of  de  verkoopwaarde  bij  de  vervreemding  van  het  goed  en 
anderdeels de aanschaffings- of  beleggingswaarde ervan verminderd met de voorheen  
aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen."

De administratieve  commentaar  op  het  W.I.B.  (1992)  vermeldt  in  nr.  43/2  dat  de 
verkoopwaarde in geval van verkoop de verkoopprijs is. In nr. 44/58, dat betrekking heeft 
op  de  monetaire  meerwaarde,  gaat  de  administratie  er  daarentegen  van  uit  dat  de 
verkoopwaarde  de  verkoopprijs  is  verminderd  met  de  kosten  van  vervreemding.  De 
administratie geeft geen verantwoording voor die stelling.

De wet van 22 juni 2005 (artikel 2) heeft tussen de woorden “het goed” en de woorden 
“en anderdeels” de woorden “verminderd met de kosten van vervreemding” ingelast.

In  tegenstelling tot  de nieuwe wettekst  die  geldt  vanaf  aanslagjaar  2007,  maakt  de 
vorige  tekst  geen  gewag van  de  toerekening  van  de  kosten  van  vervreemding  op  de 
verwezenlijkte meerwaarde op aandelen.

1 Zie  de  conclusie  van het  O.M.;  de aangehaalde bepalingen zijn  de voor het  aanslagjaar  1999 
toepasselijke.
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Het  grondwettelijk  legaliteitsbeginsel  impliceert  dat  in  fiscalibus geen  belasting  of 
belastbare  materie  kan  worden  ingevoerd  dan  door  een  wet,  terwijl  anderzijds  geen 
vrijstelling  of  vermindering  van  belasting  kan  worden  verleend  dan  mits  een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling.

Dit beginsel noopt tot een strikte uitlegging van de fiscale wetsbepalingen die regelen 
wat belastbaar is en wat niet, en in welke mate belastingvrijstelling wordt verleend (2).

Uw Hof heeft overigens het beginsel dat de belastingwetten strikt moeten worden uitge-
legd, uitdrukkelijk erkend als een algemeen rechtsbeginsel (3).

Wat voorliggende problematiek betreft, noopt geen enkele wettekst de belastingplichti-
ge om “de op de verkoop drukkende kosten rechtstreeks toe te rekenen” op de meerwaarde 
op aandelen (4).

Een meerderheidsstrekking in de rechtspraak gaat er dan ook terecht van uit dat artikel 
43 W.I.B. (1992) een duidelijke bepaling is die niet hoeft geïnterpreteerd te worden, zodat 
de “verkoopwaarde” niet kan geïnterpreteerd worden als verkoopprijs verminderd met de 
vervreemdingskosten (5).

5. Zoals hoger vermeld, werd artikel 43 van het W.I.B. (1992) bij artikel 2 van de wet 
van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingsaftrek voor risicokapitaal gewijzigd met 
ingang van aanslagjaar 2007 (6).

De nieuwe tekst van dit artikel luidt als volgt: 
"De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de  

ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed verminderd 
met de kosten van vervreemding en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde er-
van verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.”

Uit volgende passus uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt duidelijk dat 
ook volgens de wetgever tot en met het aanslagjaar 2006 de kosten in verband met de 
vervreemding in mindering kunnen worden gebracht als beroepskosten, terwijl het gehele 
bedrag van de verwezenlijkte bruto-meerwaarde van belasting wordt vrijgesteld:

“De verwezenlijkte meerwaarde wordt omschreven in artikel 43 W.I.B. 92, als het posi-
tieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de ver-
vreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan, ver-
minderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen. 

Thans zijn de kosten van vervreemding die betrekking hebben op de verrichting waarbij 

2 S. HUYSMAN, De interpretatie van de fiscale wet: evolutie of stagnatie, R. Cass. 1998, 379, nr. 3; B. 
MALVAUX, Plus-values sur actions, L’exonération vise-t-elle la plus-value brute ou nette?, Act. Fisc., 
2002,  nr.  23/1;  V.  PARMENTIER,  Impôts  des  sociétés  –  Plus-ou  moins-values  sur  actions:  quell 
traitement fiscal pour les frais supplémentaires?, Act. Fisc. 2001, nr. 20/5. 
3 Cass. 10 nov. 1997, A.C., 1997, 1106, nr. 464; Cass., 9 juni 1947, A.C., 1947, 193; F. VANISTENDAEL, 
Algemene rechtsbeginselen in het belastingrecht, in Algemene rechtsbeginselen, ed. M. Van Hoecke, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1991, 228, nr. 9; F. VANISTENDAEL, “Les principes 
généraux de droit en droit fiscal,  R.G.F., 1991, 124; Contra: A. BOSSUYT, Verslag van het Hof van 
Cassatie, 200, Hoofdstuk IV Algemene rechtsbeginselen, p. 141, bovenaan 
4 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek?”, 
A.F.T., 2004, p. 68 
5 Bergen, 6 april 2005, Fisc.Act., 2005, nr. 14/3; Rb. Antwerpen, 6 januari 2003,  F.J.F., 2003, nr. 
2003/188; Rb. Antwerpen, 12 en 17 nov. 2003, onuitgeg. Besproken in Fiscoloog, 2004, nr. 921, p. 
11; Rb. Antwerpen, 27 feb. 2004, onuitgeg., besproken in  A.F.T., 2004, p. 33 e.v.;Rb. Bergen, 11 
sept. 2002, onuitgeg., besproken in Fiscoloog, 2002, nr. 861, p. 1-2; Rb. Brussel, 26 mei 2004, F.J.F., 
nr. 2005/75; Rb. Hasselt, 13 okt. 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/74; Rb. Nijvel, 23 april 2002, J.D.F., 
2002, p. 229; KLEYNEN, G., Rappel des diverses déformations de l’article 192 du code des impôts sur 
les revenus 1992 par l’administration, J.D.F., 2002, p. 233. 
6 B.S., 30 juni 2005. 
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een meerwaarde op activa wordt verwezenlijkt aftrekbaar als beroepskosten. Wanneer het 
bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde wordt bepaald, worden diezelfde kosten niet in 
mindering gebracht van het bedrag van de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde 
van het actief bestanddeel (eigen onderlijning).

De wijze waarop de verwezenlijkte meerwaarde wordt bepaald is een probleem in de 
gevallen waar de verwezenlijkte meerwaarde niet wordt belast maar wordt vrijgesteld, zij 
het definitief of tijdelijk. Dit is m.n. het geval waarvoor het stelsel van wederbelegging 
geldt en voor meerwaarden op aandelen.

Inderdaad  kan  de  belastingplichtige  niet  alleen  de  gedragen  kosten  in  mindering 
brengen als beroepskosten maar het bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde die wordt 
vrijgesteld zal hoger zijn. Hier is dus een dubbel effect van de kosten waaraan dient te 
worden verholpen.

Het artikel in ontwerp schrapt dit dubbel fiscaal effect door deze kosten van de vrijstel-
lingsbasis uit te sluiten door artikel 43 W.I.B. 92 aan te passen (eigen onderlijning).

(…)
Dit verklaart waarom de regering artikel 43 W.I.B. 92 wenst aan te passen teneinde het  

bedrag van de meerwaarde die een belastingplichtige wenst te kunnen vrijstellen  te be-
perken, om een dubbel effect van de kosten van vervreemding te vermijden” (eigen onder-
lijning) (7).

6. Met auteur VAN CROMBRUGGE kan worden aangenomen dat de belastingadmini-
stratie de boekhoudkundige waarderingsregels van het KB W Venn. ook voor de bepaling 
van de belastbare grondslag moet aanvaarden, tenzij de fiscale wet ervan afwijkt (8). 

Uw Hof heeft deze primauteit van het boekhoudrecht ten aanzien van het belastingrecht 
bevestigd (9)

De boekhoudwetgeving schrijft voor dat de meerwaarde op de realisatie van aandelen 
bruto  op  het  credit  van  de  resultatenrekening  moet  komen,  terwijl  de  kosten  van  de 
verkoop  onder  passende  posten  van  het  debet  moeten  worden  geboekt. 
Boekhoudrechtelijk is compensatie tussen kosten en opbrengsten bijgevolg verboden.

Bepaalde rechtspraak wijst er in dit verband terecht op dat er tot en met aanslagjaar 
2006 geen fiscale bepaling is die afwijkt  van het boekhoudrecht zodat de vrijgestelde 
meerwaarde ook op fiscaal vlak de bruto-meerwaarde is (10).

Overigens heeft de wetgever met de hoger besproken wijziging van artikel 43 bij de 
wet van 22 juni 2005 vanaf aanslagjaar 2007 uitdrukkelijk willen afwijken van de regels 
van het boekhoudrecht, zoals overigens blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet (11).

7. Wat de in casu gestelde rechtsvraag betreft, wijst auteur BOOGAERTS ook naar het 
verschil met artikel 101, §1, 1°, WIB 92 waar de wetgever uitdrukkelijk stelt dat de als di-
verse inkomsten belastbare meerwaarde op gronden met de bijkomende kosten moet wor-
den verminderd. De voorstanders van de strikte interpretatie van artikel 43 W.I.B. (1992) 

7 Parl. St., Kamer, 2004-2005, st. 51, 1778/00, wetsontwerp dd. 11 mei 2005, p. 8. 
8 VAN CROMBRUGGE,  S.,  “Het  fiscaal  winstbegrip”  in  Vennootschap  en  belasting,  losbladig, 
(bijwerking 2002), Deel III, 3, nr. 740. 
9 O.m. Cass. 20 feb. 1997, Arr. Cass., 1997, nr. 100. 
10 Rb. Brussel, 26 mei 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/75; Rb. Nijvel, 23 april 2002, J.D.F., 2002, p. 
229, Rb. Hasselt, 13 okt. 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/74. 
11 Parl. St., Kamer, 2004-2005, st. 51, 1778/00, wetsontwerp dd. 11 mei 2005, p. 8: “Tenslotte wordt 
opgemerkt dat het fiscaal recht is gebaseerd op de jaarrekeningen welke zijn opgesteld op basis van 
het  boekhoudrecht  met  inachtnemingen van eigen waarderingsregels  voor  de  vaststelling van de 
belastbare basis. Niets weerhoudt het fiscaal recht af te wijken van bepaalde algemene beginselen van 
het boekhoudrecht”. 
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leiden daaruit af dat de wetgever ook in dat artikel de vermindering met de kosten uit-
drukkelijk zou hebben voorgeschreven mocht dit de bedoeling zijn geweest (12).

8. De voorstanders van de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen op grond van de 
bruto-meerwaarde wijzen verder nog op het verschil tussen artikel 192 W.I.B. (1992) dat 
de  vrijstelling van de op aandelen verwezenlijkte  meerwaarden betreft  en 202 W.I.B. 
(1992) dat de vrijstelling van de dividenden betreft. Terwijl die bepaling (13) uitdrukkelijk 
een beperking van de aftrek van DBI voorschrijft is er geen gelijkaardige bepaling inzake 
meerwaarden; Daarentegen schrijft artikel 192 voor dat de meerwaarden ‘volledig’ zijn 
vrijgesteld (14).

9. De opvatting dat enkel de netto-meerwaarde op aandelen zou zijn vrijgesteld, is theo-
retisch vooral onderbouwd door auteur VAN CROMBRUGGE. Diens theoretische onder-
bouw wordt overgenomen door heel wat gerechtelijke uitspraken, waaronder het bestre-
den arrest dat naar deze auteur verwijst en haast letterlijk bepaalde van zijn argumenten 
overneemt (15). VAN CROMBRUGGE beroept zich op het realiteitsbeginsel.

De auteur vertrekt van het postulaat dat alleen een werkelijk verwezenlijkte meerwaar-
de kan worden vrijgesteld (16). 

De auteur neemt daarbij als uitgangspunt dat uit het geheel van de bepalingen van het 
WIB 92 blijkt dat de inkomstenbelastingen in beginsel alleen werkelijke winst treffen. 

Hij stelt daarnaast dat Uw Hof herhaaldelijk heeft beslist dat alleen werkelijke waarden 
in aanmerking komen om, zowel in positieve als in negatieve zin, tot de winstvorming bij 
te dragen (17).

Volgens de auteur  geldt  dit  ook voor  meerwaarden,  in  het  bijzonder  vrij  te  stellen 
meerwaarden.  Hij  besluit  dat  alleen  een  aandelenmeerwaarde  die  werkelijk  is 
gerealiseerd, kan worden vrijgesteld.

De  stelling  van  de  auteur  gaat  ervan  uit  dat  inzake  inkomstenbelastingen  de 
economische werkelijkheid primeert op de juridische voorschriften.

VAN CROMBRUGGE zelf  schrijft  in dit  verband dat in de oudere literatuur soms 
werd geïnsinueerd dat de fiscale wet niet geïnteresseerd is in de juridische kleur van de 
feiten, maar in de economische werkelijkheid. Hij vervolgt dat dit in zijn algemeenheid 
naar de huidige inzichten beslist onjuist is. Wanneer er een tegenstelling bestaat tussen de 
juridische werkelijkheid en de economische werkelijkheid, is het in beginsel de eerste die 
het haalt (18). 

Hij schrijft ook nog dat opdat de economische realiteit boven de juridische realiteit zou 
gaan, telkens een wettekst of een geheel van wetteksten nodig is (19).

Die stellingen lijken mij moeilijk te verenigen met zijn stelling dat alleen werkelijke 
(lees  economische)  meerwaarden  op  aandelen  kunnen  worden  vrijgesteld.  Hij  geeft 

12 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, -meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek”, 
A.F.T., 2004, p. 73, en de aldaar geciteerde auteurs. 
13 Juncto art. 204, WIB 92. 
14 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, -meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek,  
A.F.T., 2004, p. 73. 
15 Cfr. Antwerpen, 17 mei 2005, niet gepubliceerd, besproken in Fisc. Act., 2005, nr. 31, p. 1; Rb. 
Bergen, 28 nov. 2002, T.F.R., 2003, nr. 2003/51;Rb. Leuven, 10 jan. 2003, T.F.R., 2003, nr. 2003/94; 
Rb. Namen, 19 juni 2002, F.J.F., 2002, nr. 2002/255. 
16 VAN CROMBRUGGE,  S.,  Berekening  deelnemingsvrijstelling:  veel  drukte  om niets?”,  Fiscoloog, 
2000, nr. 752, p. 7; Rb. Leuven, 10 jan. 2003, T.F.R., 2003, nr. 2003/94 
17 o.m. Cass. 28 okt. 1982, Arr .Cass., 1982-1983, nr. 144; R.W., 1982-83, 2336; Cass. 5 jan. 1990, 
T.R.V., 1990, 124. 
18 VAN CROMBRUGGE, S., Grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 1994, p. 42, nr. 33 
19 Ibidem p. 43 
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alleszins niet aan welke wetteksten tot gevolg hebben dat de economische realiteit inzake 
meerwaarden het haalt op de juridische realiteit.

Inzake  meerwaarden  lijkt  de  auteur  aldus  een  onderscheid  te  maken  tussen  de 
economische  en  juridische  realiteit  dat  moeilijk  te  rijmen  valt  met  zijn  eigen 
uitgangspunten.

Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt overigens dat er geen algemeen rechtsbeginsel 
bestaat volgens welke er in fiscalibus rekening gehouden zou moeten worden met een 
“economische werkelijkheid” (20).

De zienswijze van VAN CROMBRUGGE lijkt mij ten andere moeilijk te verzoenen 
met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel (21).

10. De vrijstelling van de bruto-meerwaarde op aandelen leidt ertoe dat de kosten van 
vervreemding fiscaal tweemaal ten laste worden genomen. Ze worden in de eerste plaats 
afgetrokken als bedrijfslasten en vervolgens zijn ze vervat in de (bruto)meerwaarde die 
wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Vanuit die optiek leidt de opvatting dat alleen de netto-meerwaarde is vrijgesteld, tot 
het meest billijke resultaat in die zin dat belet wordt dat de belastingplichtige dezelfde 
kostenpost tweemaal fiscaal in mindering brengt.

Die dubbele fiscale tenlasteneming van de vervreemdingskosten was de aanleiding tot 
de tussenkomst van de wetgever middels de wet van 22 juni 2005 (22).

In dit verband kan verwezen worden naar de rechtspraak van Uw Hof die stelt dat de 
draagwijdte van de fiscale wet niet kan worden beperkt onder voorwendsel dat de tekst 
aanleiding zou geven tot onrechtvaardigheden (23).

11.  Door  te  oordelen  dat  voor  het  bepalen  van  het  vrijgestelde  bedrag  van  de 
gerealiseerde meerwaarden op aandelen de kosten verbonden aan de vervreemding in 
mindering dienen te worden gebracht, terwijl de fiscale wetgeving zulks niet voorziet, 
schendt het bestreden arrest de als geschonden aangewezen bepalingen.

Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor, terwijl de overige grieven niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.05.0099.N)

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

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen

20 Cass. 23 dec. 1993, Arr.Cass., 1993, nr. 547; Cass. 29 jan. 1988, Arr.Cass. 1987-1988, nr. 329; 
TIBERGHIEN, A., Handboek voor fiscaal recht, 2004, nr. 0056. 
21 Cfr. supra.
22 Cfr. supra.
23 Cass. 28 mei 1971, Pas., I, 1971, p. 922; Cass. 15 dec. 1974, Pas., I, 1947, p. 545; D ASESSE, M en 
MINNE, P. Droit fiscal, Brussel, Bruylant, 2001, p. 59, nr. II.4.3. 
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- artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 
- de artikelen 43, 192, eerste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 

december 1998, en 192, §1, eerste lid, zoals van toepassing na de wijziging bij wet van 22 
december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 maart 1999, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992));

- de artikelen 1582, 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 25, §2, 35, 36 en 41 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uit-

voering van het Wetboek van Vennootschappen);
- de artikelen 6, 20, 21, 29, §1bis en §3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 

betreffende de jaarrekening van ondernemingen;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op strikte wijze moe-

ten worden uitgelegd.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen de verweerders ho-

ger beroep ontvankelijk en gegrond, hervormt het bestreden vonnis, waarbij de rechtbank 
de oorspronkelijke vordering toelaatbaar en gegrond verklaarde, de bestreden beslissing 
wijzigde, ontheffing verleende van de bestreden aanslag in de mate dat de vrijgestelde 
verwezenlijkte meerwaarden op aandelen werd verminderd met 66.823,19 euro, de herbe-
rekening van de bestreden aanslag beval, de vennootschap ontsloeg van de ten onrechte 
ingekohierde belastingen en de Belgische Staat in voorkomend geval veroordeelde tot te-
rugbetaling van de eventueel door de vennootschap reeds betaalde bedragen en/of door de 
verweerder ten onrechte ingehouden bedragen, vermeerderd met de moratoriumintresten 
overeenkomstig artikel 418 WIB'92 en tot de kosten van het geding, en, opnieuw wijzen-
de, verklaart de oorspronkelijke vordering ongegrond en veroordeelt de eiser tot de kos-
ten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:

"In de vennootschapsbelasting zijn meerwaarden die worden verwezenlijkt op aande-
len, andere dan ruilmeerwaarden bij herstructurering en meerwaarden bij aandelenlenin-
gen (artikel 45 WIB'92) volledig vrijgesteld wanneer aan de taxatievoorwaarde van het 
DBI-stelsel voldaan is (artikel 192, eerste lid, WIB'92).

Deze vrijstelling wordt in de technische benadering van de belastbare vennootschaps-
winst  geëffectueerd  door  de  begintoestand  van  de  reserves  te  verhogen  (artikel  74 
KB/WIB'92).

De ratio legis van de deelnemingsvrijstelling in het algemeen is de voorkoming van 
economische dubbele belasting. Aan de meerwaarde die een moedermaatschappij behaalt 
op haar aandelen, beantwoordt reeds belaste winst van de dochtermaatschappij. Daarom 
past het de meerwaarde bij de moedermaatschappij vrij te stellen. Deze ratio legis ver-
klaart alleen waarom het stelsel in het algemeen werd ingevoerd, doch men kan er geen 
mathematische regels uit afleiden, temeer daar er tussen de reeds belaste winst van de 
dochtermaatschappij en de aandelenmeerwaarde van de moedermaatschappij bijna nooit 
een mathematische gelijkheid bestaat. De wettekst zelf maakt dan ook geen enkele allusie 
op dergelijke gebeurlijke mathemastische gelijkheid.

Minderwaarden op aandelen zijn, behoudens een uitzondering, in de vennootschapsbe-
lasting niet aftrekbaar als beroepskosten (artikel 198, 1e lid, 7°, WIB'92), terwijl de bijko-
mende kosten bij verkoop met minderwaarde niet aan de te verwerpen minderwaarde wor-
den toegevoegd. De verwerping als beroepskost van minderwaarden op aandelen is een 
uitzondering op het principe van de aftrekbaarheid van beroepskosten en moet dus strikt 
geïnterpreteerd worden. Daarom zijn alleen de echte minderwaarden te verwerpen en niet 
de bijkomende kosten.

Ook de vrijstelling van verwezenlijkte meerwaarden op aandelen is een uitzondering op 
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de principiële belastbaarheid van alle vennootschapswinsten en moet dus eveneens strikt 
geïnterpreteerd worden.

In het DBI-stelsel zijn de dividenden die van een dochtermaatschappij worden ontvan-
gen slechts voor 95 pct. aftrekbaar (artikel 204 WIB'92). Deze beperking is ingegeven 
door de overweging dat het niet-aftrekbare gedeelte wel zal worden opgeslorpt door alge-
mene beheerskosten, die aftrekbaar zijn als beroepskosten. Indien dit niet aan de werke-
lijkheid zou beantwoorden, ontstaat er toch maar een fiscale extra last. De kosten die ef-
fectief op het behoud van een aandelenpakket drukken zijn daarenboven in werkelijkheid 
dikwijls veel hoger. Door de DBI-aftrek tot 95 pct. te beperken heeft de wetgever tot doel 
gehad de dividenden slechts voor hun netto bedrag aftrekbaar te maken en alzo op forfai-
taire wijze de dubbele aftrekken wat te verminderen.

Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen 
kosten en opbrengsten is volgens het boekhoudrecht verboden (artikel 6 KB 8 oktober 
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen). De meerwaarde op de 
realisatie van de aandelen moet bijgevolg bruto op het credit van de resultatenrekening 
komen en de kosten van de verkoop moeten op passende posten van het debet komen.

Boekhoudkundige winst is evenwel niet noodzakelijk (en zelfs zelden) identiek aan de 
fiscale winst die tot grondslag van de belastingheffing dient, omwille van de toepassing 
van diverse autonome fiscale regelen. De vrijstellingen van meerwaarden zijn dergelijke 
autonome fiscale regelen. Het is aldus niet zo dat de boekhoudkundige techniek van de 
overboeking naar belastingvrije reserves (rubriek XII Resultatenrekening) uit zichzelf een 
fiscale vrijstelling tot gevolg heeft. Men kan deze techniek maar gebruiken wanneer en in 
de mate dat de fiscale wetgeving zulks toelaat. Op dezelfde wijze volstaat het evenmin dat 
het bruto bedrag van een aandelenmeerwaarde op het credit  van de resultatenrekening 
staat om daar meteen uit af te leiden dat dat bedrag dan ook wel fiscaal volledig zal vrij-
gesteld zijn. Een meerwaarde is maar vrijgesteld indien en in de mate dat de fiscale wet 
dat bepaalt. Het probleem van het vrij te stellen bedrag bij meerwaarden op aandelen is 
bijgevolg een zuiver fiscaalrechtelijk probleem.

Uit het geheel van de bepalingen van het WIB'92 blijkt dat de inkomstenbelastingen in 
beginsel alleen de werkelijke winst treffen. Derhalve komen alleen werkelijke waarden in 
aanmerking om, zowel in positieve als in negatieve zin, bij te dragen tot de winstvorming. 
Dit geldt ook voor meerwaarden, in het bijzonder voor vrij te stellen meerwaarden. Der-
halve kan alleen een aandelen-meerwaarde die werkelijk is gerealiseerd worden vrijge-
steld; wie meer wil vrijstellen, stelt vrij wat er niet is. De Belgische fiscale wet laat zulks, 
met het realiteitsbeginsel, niet toe.

De door (de eisers) verdedigde stelling heeft tot gevolg dat de kosten tweemaal in min-
dering van de belastbare grondslag zouden worden gebracht. De meerwaarde op de aande-
len wordt bruto op het credit van de resultatenrekening geboekt, terwijl de verkoopkosten 
op het debet van de resultatenrekening worden geboekt. Deze verkoopkosten worden hier-
bij reeds ten laste van het resultaat gelegd. Indien men zou aanvaarden dat de bruto ge-
boekte meerwaarde wordt vrijgesteld, worden de verkoopkosten een tweede maal ten laste 
van het resultaat gelegd, hetgeen door de wet niet wordt toegelaten.

Voor de bepaling van het belastbare bedrag van de meerwaarden zoals vermeld in arti-
kel 192 WIB'92 dient wel rekening gehouden te worden met het realiteitsbeginsel en er 
kan derhalve niet meer worden vrijgesteld dan er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De 
boeking van zowel de verkoop van de aandelen als de boeking van de kosten naar aanlei-
ding van deze verkoop vormen dan ook één economisch geheel.

Krachtens artikel 192 WIB'92 dient rekening gehouden te worden met de eventuele 
vroeger aangenomen waardeverminderingen welke ook in een vorig boekjaar ten laste van 
het resultaat werden genomen doch waarmee in het jaar van realisatie van de meetwaarde 
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eveneens rekening dient gehouden te worden voor de bepaling van het belastbare bedrag 
van de gerealiseerde meerwaarde.

De administratie heeft derhalve terecht de door (de eisers) oorspronkelijk aangegeven 
vrijgestelde meerwaarden verminderd met een bedrag van 66.823,19 euro, zijnde de aan 
de verkoop van de aandelen inherente kosten. De betwiste aanslag is volkomen rechtsgel-
dig. De oorspronkelijke vordering van (de eisers) is dan ook ongegrond en het bestreden 
vonnis dient hervormd te worden.

Het hoger beroep is derhalve gegrond en (de eisers) dient veroordeeld te worden tot de 
kosten van het geding in beide aanleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 kan geen 

belasting ten behoeve de de Staat worden ingevoerd dan door wet.
Bovendien moeten belastingwetten strikt worden uitgelegd, hetgeen wordt verwoord in 

een algemeen rechtsbeginsel, waarvan het bestaan door het Hof uitdrukkelijk wordt er-
kend. Dat beginsel, dat rechtstreeks is terug te brengen op het legaliteitsbeginsel, houdt in 
dat er slechts tot het bestaan van een grond tot heffing van belasting zal kunnen worden 
besloten wanneer de wetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat het kwestieuze feit belast-
baar is, hetgeen iedere toepassing per analogie van fiscale bepalingen uit het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) op situaties die niet uitdrukkelijk door de wetgever wer-
den geviseerd, uitsluit.

Luidens artikel 192, eerste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 
december 1998, en artikel 192, §1, eerste lid, zoals van toepassing na de wijziging bij wet 
van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 maart 1999, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), zijn volledig vrijgesteld van belasting de meerwaar-
den verwezenlijkt op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om 
overeenkomstig artikel 202 van de winst te worden afgetrokken.

Uit artikel 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) volgt dat de verwe-
zenlijkte meerwaarde, waarvan sprake in voornoemd artikel 192, gelijk is aan het positie-
ve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de ver-
vreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan ver-
minderd met de voorheen aangenomen waardevermindering en afschrijvingen.

In voormeld artikel is geen sprake van enig ander element, waarmee bij de bepaling van 
de verwezenlijkte meerwaarde rekening zou moeten worden gehouden, inzonderheid de 
kosten, verbonden met de verkoop, waaruit volgt dat, op straffe van toevoeging aan voor-
noemde wetsbepaling van een voorwaarde die niet door de wet werd voorgeschreven, er 
geen aanleiding bestaat tot het in mindering brengen op de verkoopprijs van de kosten 
verbonden met de verkoop ter bepaling van de vrijgestelde meerwaarde.

De tekst beperkt er zich immers toe te verwijzen naar de ontvangen vergoeding of ver-
koopwaarde.

In afwezigheid van afwijkende bepaling moet dan ook worden aangenomen dat "de 
ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed" in geval 
van verkoop verwijst naar het begrip "koopprijs" in de zin van het burgerlijk recht, zijnde 
de prijs die de ene partij overeenkomstig artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek zich er-
toe verbindt om aan de andere partij te betalen als tegenprestatie voor de levering van een 
zaak en die overeenkomstig artikelen 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek door de 
partijen dan wel door een derde wordt bepaald, waarbij de kosten buiten beschouwing 
worden gelaten.

In de administratieve commentaar wordt trouwens uitdrukkelijk gepreciseerd dat onder 
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de verkoopwaarde in geval van verkoop de verkoopprijs moet worden verstaan, zonder 
dat hierbij wordt aangevoerd dat op voornoemd bedrag enige kost in mindering zou moe-
ten worden gebracht.

Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest oordeelt dat er slechts rekening kan 

worden gehouden met  de  nettoverkoopprijs,  daar  waar  in  de  definitie  van  het  begrip 
"meerwaarde",  gegeven  bij  artikel  43  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1992), geen sprake is van enige herleiding van de verkoopprijs met de kosten verbonden 
met de verkoop, doch het begrip verkoopwaarde wordt gehanteerd in de gemeenrechtelij-
ke zin van "koopprijs", doet het hof van beroep uitspraak in miskenning van het begrip 
"meerwaarde" (schending van artikelen 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), 1582, 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek) en kon het niet wettig beslissen 
dat de vrijstelling van belasting, waarvan sprake in artikel 192, eerste lid, zoals van toe-
passing vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998, en artikel 192, §1, eerste lid, zo-
als van toepassing na de wijziging bij wet van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij 
wet van 10 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), enkel gold 
voor de meerwaarde, bekomen na het in mindering brengen van de aan de verkoop van de 
aandelen inherente kosten (schending van artikelen 43, 192, eerste lid, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998, en 192, §1, eerste lid, zoals van toe-
passing na de wijziging bij wet van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 
maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)), daarbij tevens uit-
spraak doende in miskenning van artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994 alsmede van het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de belastingwetten 
op strikte wijze moeten worden uitgelegd.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste onderdeel
3. Het hier toepasselijke artikel 192, eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1992), bepaalt dat volledig zijn vrijgesteld de meerwaarden 
verwezenlijkt op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking ko-
men om krachtens de artikelen 202, §1, en 203, van de winst te worden afgetrok-
ken.

Artikel 183 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat, 
onder voorbehoud van de in deze titel omschreven afwijkingen, wat hun aard be-
treft, de inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daar-
van vrijgesteld zijn, dezelfde zijn als die welke inzake personenbelasting worden 
beoogd en dat het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toe-
passing zijn op winst.

Artikel 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals hier 
van toepassing, bepaalt dat de verwezenlijkte meerwaarde gelijk is aan het posi-
tieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij 
de vervreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggings-
waarde ervan verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen 
en afschrijvingen.
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4. Om het vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde op aandelen te 
bepalen, mag de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij vervreemding 
niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding, vermits de voor-
melde wetsbepalingen hierin niet voorzien.

Het bestreden arrest dat anders beslist, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. 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 Brussel.

15 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 657

3° KAMER - 18 december 2006

SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN - VERPLICHTINGEN - INDIVIDUELE BESLISSING - KENNISGEVING - 
BEROEP - TERMIJNEN - WETTELIJKE GRONDSLAG - GEEN REGLEMENTAIRE GRONDSLAG

De  socialezekerheidsinstellingen  en  de  diensten  belast  met  de  betaling  van  sociale 
prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering,  
in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde individuele beslissing; de  
kennisgeving  moet  bovendien  de  bestaande  mogelijkheden  tot  beroep  vermelden,  
alsmede de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd, en de Koning 
bepaalt  hoe  en  wanneer  de  kennisgeving  gebeurt,  alsook  de  gevallen  waarin  de 
kennisgeving niet hoeft plaats te vinden of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering 
gebeurt;  de  Koning  bezit  op  grond  van  die  wetsbepaling  echter  geen  verordenende  
bevoegdheid om de wettelijke termijnen waarbinnen de beroepen tegen de beslissingen 
van de socialezekerheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of  
terugvordering van prestaties, op straffe van verval ingesteld moeten worden, te wijzigen,  
zelfs niet om ze te verlengen.  (Artt. 7 en 23, Wet 11 april 1995; Art. 167, tweede lid, 
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Art. 245 octies, K.B. 3 juli 1996; Art. 159, Gw. 
1994)
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(L.D.C.M. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0032.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 januari 2006 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 volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 17, inzonderheid het tweede lid, 18 en 23 van de wet van 11 april 1995 

tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde;
- de artikelen 164, 167 en 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd als bij-
lage bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 245quinquies en 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de rechtsvordering van de eiseres, die ertoe strekt de verweerder te 

doen veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van 5.824,80 euro, verhoogd met de in-
terest met ingang van 21 november 2001, en veroordeelt haar om de verweerder alle be-
dragen terug te betalen die zij onwettig ingehouden heeft op de uitkeringen van november 
2001, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, 
en meer bepaald op grond 

"Dat [de eiseres], in haar conclusie na heropening van het debat, haar standpunt in rech-
te als volgt samengevat:

- de eerste beslissing tot herziening, samen met een terugvordering, wordt helemaal niet 
bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het handvest van de sociaal verzekerde;

- die artikelen zijn alleen van toepassing op de beslissingen waarvan de [eiseres] kennis 
dient te geven, die dus drie maanden na de datum van de kennisgeving definitief worden, 
behalve indien binnen die termijn hoger beroep ingesteld wordt of die beslissingen her-
zien worden;

- de beslissing tot toekenning van de uitkeringen is een beslissing die medegedeeld (en 
niet ter kennis wordt gebracht) aan het lid, krachtens de artikelen 245quinquies en volgen-
de van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 en kan met terugwerkende kracht herzien 
worden, zowel in het voordeel als in het nadeel van het lid;

Dat de hiërarchie der normen impliceert dat een koninklijk besluit alleen kan afwijken 
van de bepalingen van een wet, zoals de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde, in de gevallen en in de mate waarin de wet de Koning 
daartoe machtigt;

Dat de artikelen 245quinquies en volgende van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
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uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voortkomen uit het koninklijk besluit 
van 24 november 1997 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de verplichte verze-
kering  voor  geneeskundige verzorging en uitkeringen  ingevolge  de  invoering  van  het 
handvest van de sociaal verzekerde,  dat,  volgens de vermeldingen in zijn aanhef, met 
name is genomen op grond van de artikelen 7, 13, 14, 15 en 16 van de wet van 11 april 
1995, zoals gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;

Dat de wet van 11 april 1995, na in artikel 2, 8°, het begrip beslissing te hebben gedefi-
nieerd als de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een in-
stelling van sociale zekerheid en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 
sociaal verzekerden, een bepaald aantal regels oplegt met betrekking tot de inhoud en de 
kennisgeving van de beslissingen die genomen worden door de socialezekerheidsinstellin-
gen, maar de Koning ook toestaat van bepaalde regels af te wijken;

Dat, aldus, de artikelen 245quinquies tot 245nonies van het koninklijk besluit van 3 juli 
1996 afwijkende voorschriften opleggen wat betreft de kennisgeving van en de verplichte 
vermeldingen in de administratieve beslissingen over het recht op uitkeringen, waarbij de 
beslissingen een berekening van uitkeringen en de uitbetaling van uitkeringen bevatten;

Dat de artikelen 17 en 18 van de wet van 11 april 1995 dan weer de herziening van ad-
ministratieve beslissingen regelen;

Dat de bepalingen van artikel 18 kennelijk vreemd zijn aan het geschil, aangezien ze de 
voorwaarden bepalen waaronder een instelling een beslissing kan intrekken en een nieuwe 
beslissing kan nemen binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het be-
voegde rechtscollege of, indien de voorziening reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van 
het debat;

[Dat] immers [...], de beslissing van 20 september 2000 slechts een mogelijkheid tot be-
roep bood onder de voorwaarden en binnen de termijn die bepaald zijn in de artikelen 167 
van de gecoördineerde wet en 23 van de wet van 11 april 1995;

Dat de wettelijke termijn, op de datum van de bestreden beslissing van 20 november 
2001, verstreken was;

[Dat] artikel 17 van de wet van 11 april 1995, daarentegen, te dezen wel van toepassing 
is;

Dat de beslissing die uitkeringen voor invaliditeit toekent en het bedrag van de dagver-
goeding vaststelt, en op 20 september 2000 [aan de verweerder] is medegedeeld, door een 
rechtsdwaling of een verschrijving aangetast blijkt te zijn, zodat er wel een nieuwe beslis-
sing genomen moest worden om deze recht te zetten;

[...] Dat die beslissing volgde op een intrekking, zodat zij pas op 24 september 2000 
uitwerking kon krijgen, aangezien de vergissing aan de instelling te wijten was;

Dat, wat dat betreft, de bepalingen van artikel 17, tweede lid, in die omstandigheden 
voorschrijven dat de beslissing tot herziening uitwerking heeft op de eerste dag van de 
maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvanke-
lijk toegekende recht;

Dat het te dezen niet anders kan zijn en [de eiseres] zich dus niet kan beroepen op de 
afwijkende bepalingen van artikel 17, derde lid, aangezien zij toegeeft dat [de verweerder] 
het  maandinkomen van zijn  echtgenote wel  degelijk  had aangegeven,  op 8 november 
1999 op zijn woord van eer, en dit nogmaals had aangegeven op 16 oktober 2001 en de 
verzekeringsinstelling aldus in staat gesteld heeft de wettig verschuldigde uitkeringen te 
berekenen;

Dat [de eiseres] erop wijst dat de beslissing tot toekenning van de uitkeringen van 20 
september 2000 een beslissing is die haar lid is medegedeeld en niet ter kennis is ge-
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bracht, krachtens de artikelen 245quinquies en volgende van het koninklijk besluit van 3 
juli 1996, en dat die beslissing twee jaar lang zowel in het voordeel als in het nadeel van 
het lid kan worden herzien, maar dat deze overweging geen belang heeft;

Dat de omstandigheid dat de Koning toegestaan heeft om een dergelijke beslissing eer-
der bij gewone brief aan het lid mede te delen dan ze hem bij aangetekende brief ter ken-
nis te brengen, en in artikel 245quinquies daarenboven uitdrukkelijk bepaalt dat een der-
gelijke mededeling geen kennisgeving vormt als bedoeld in artikel 7 van de wet van 11 
april 1995, immers niet tot gevolg kan hebben dat beroepstermijn die wettelijk bepaald is 
in de artikelen 167 van de gecoördineerde wet en 23 van de wet van 11 april 1995, ver-
vangen wordt door een termijn die verlengd wordt tot de verjaringstermijn die bepaald is 
in artikel 174 van de gecoördineerde wet;

[...] Dat artikel 23 van de wet van 11 april 1995 de beroepstermijn van drie maanden te-
gen de betwiste administratieve rechtshandelingen die bedoeld worden in artikel 167 van 
de gecoördineerde wet, die het als beslissingen omschrijft, doet ingaan vanaf de kennisge-
ving of, bij gebrek aan kennisgeving, vanaf de kennisneming door de sociaal verzekerde;

Dat het vaststaat  dat de sociaal verzekerde aan wie een beslissing bij  gewone brief 
wordt medegedeeld, er in de zin van die bepaling kennis van neemt;

Dat, daarenboven, die verordenende bepalingen niet tot gevolg kunnen hebben dat ze 
de betrokken instellingen zouden toestaan zich aan de bepalingen van de artikelen 17 en 
18 van de wet van 11 april 1995 te onttrekken;

Dat, immers, artikel 18bis van de wet van 11 april 1995, ingevoegd bij artikel 21 van de 
wet van 27 juni 1997, voorschrijft dat de Koning bepaalt voor welke socialezekerheidsre-
gelingen of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge 
een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties, niet als een nieuwe be-
slissing wordt beschouwd voor de toepassing van de artikelen 17 en 18;

Dat [de eiseres] geen enkel verordenend besluit aanvoert die op die wettelijke grond-
slag genomen zou zijn;

[...] Dat de bepalingen van artikel 164 van de gecoördineerde wet, krachtens welke hij 
die, ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen van 
de verzekering, verplicht is de waarde ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling 
die ze heeft verleend, evenmin tot gevolg kunnen hebben dat ze de verzekeringsinstelling 
zouden toestaan zich aan de bepalingen van de artikelen 17 en 18 van de wet van 11 april 
1995 te onttrekken ;

[Dat] immers [...], hoewel de schuld die bestaat in de verplichting tot terugbetaling van 
onverschuldigde bedragen, wel degelijk bestaat vanaf de betaling van een onverschuldig-
de prestatie, deze nog opeisbaar dient te zijn;

Dat het net de beslissing op de herziening is die de terugvordering van het litigieuze be-
drag opeisbaar maakt op de datum van inwerkingtreding, die ze bepaalt met toepassing 
van die wettelijke bepalingen;

Dat, te dezen, de verplichting om de onverschuldigde prestaties terug te betalen slechts 
opeisbaar is vanaf 1 december 2001, de eerste dag van de maand na de kennisgeving van 
de beslissing op herziening, waarin melding wordt gemaakt van het onverschuldigd karak-
ter van de prestaties ten gevolge van een vergissing van de verzekeringsinstelling, een 
kennisgeving die overigens bij aangetekende brief van 22 november 2001 is geschied.

Grieven
1. Artikel 167 van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet voert 

geen beroepstermijn van een maand in voor elke beslissing die genomen wordt door een 
socialezekerheidsinstelling in de zin van artikel 2, eerste lid, 8°, van de wet van 11 april 
1995. Dit artikel voert een beroepstermijn in die enkel betrekking heeft op de administra-
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tieve rechtshandelingen die ter kennis moeten worden gebracht. Het is nooit van toepas-
sing geweest en is niet van toepassing op de beslissing van de verzekeringsinstelling die 
het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen die, vóór de inwerkingtreding van de wet van 
11 april 1995, niet ter kennis gebracht hoefden te worden en de sociaal verzekerde thans 
bij gewone brief louter medegedeeld moeten worden overeenkomstig artikel 245quinquies 
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 11 
april 1995, zodat de laatstgenoemde bepaling niet afwijkt van artikel 167 van de gecoördi-
neerde wet en de hiërarchie der normen geenszins miskent.

Artikel 23 van de wet van 11 april 1995 voert een beroepstermijn van drie maanden in 
die van toepassing is op alle administratieve rechtshandelingen in de zin van artikel 2, eer-
ste lid, van de wet van 11 april 1995, of deze nu ter kennis gebracht dan wel medegedeeld 
worden. Dit artikel is evenwel alleen van toepassing als er geen gunstigere termijn of be-
paling voorhanden is.

Artikel 245octies van het uitvoeringsbesluit - krachtens hetwelk de sociaal verzekerde 
voor de arbeidsrechtbank binnen de in artikel 174 van de gecoördineerde wet bepaalde 
termijn van twee jaar beroep kan instellen tegen de beslissing waarbij de verzekeringsin-
stelling het bedrag van de invaliditeitsuitkering vaststelt - voert een gunstigere termijn of 
bepaling in; het is niet in strijd met de hiërarchie der normen en bepaalt de termijn waar-
over de sociaal verzekerde beschikt om een beslissing van de verzekeringsinstelling over 
het bedrag van de invaliditeitsuitkering aan te vechten, op twee jaar.

2. De termijn die artikel 18, 3°, van de wet van 11 april 1995 aan de socialezekerheids-
instelling toekent om de beslissing die "aangetast is door een onregelmatigheid of een ma-
teriële vergissing", is de termijn die aan de sociaal verzekerde toegekend wordt om de be-
slissing van de verzekeringsinstelling over het bedrag van de uitkering aan te vechten, dus 
de termijn van twee jaar die bepaald is in artikel 245octies van het uitvoeringsbesluit van 
3 juli 1996.

Het begrip "termijn" heeft in de artikelen 18 en 23 van de wet van 11 april 1995 immers 
dezelfde betekenis.

3. Krachtens artikel 164 van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde 
wet, is degene die, ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft 
ontvangen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, van de uitkeringsverzeke-
ring of van de moederschapsverzekering, verplicht de waarde ervan te vergoeden aan de 
verzekeringsinstelling die ze heeft verleend.

Artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 wijkt af van die regel, door de in-
gangsdatum van de nieuwe beslissing te verdagen tot de eerste dag van de maand na de 
kennisgeving ervan, indien het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toege-
kende recht en indien de juridische of materiële vergissing die de beslissing aantast, aan 
de instelling van sociale zekerheid te wijten is. Dezelfde bepaling schrijft voor dat die uit-
zondering van toepassing is "onverminderd de toepassing van artikel 18". Aangezien arti-
kel 17, tweede lid, uitsluitend betrekking heeft op de ingangsdatum van de beslissing die 
aangetast is door een die de socialezekerheidsinstelling te wijten fout, moeten de daarin 
uitdrukkelijk gevoegde bewoordingen "onverminderd de toepassing van artikel 18", om ze 
enige draagwijdte te verlenen, in die zin geïnterpreteerd worden dat de socialezekerheids-
instelling - in dat geval - zijn beslissing mag intrekken en een nieuwe beslissing mag ne-
men die ingaat op de datum van de oorspronkelijke beslissing, met als enige voorwaarde 
dat die intrekking plaatsvindt binnen de termijn waarover de sociaal verzekerde beschikt 
om die aanvankelijke beslissing aan de arbeidsrechtbank voor te leggen.

Het arrest stelt vast dat de eiseres, bij brief van 20 september 2000, de beslissing heeft 
genomen om aan verweerder het maximumbedrag van de uitkeringen voor invalide ge-
zinshoofden toe te kennen en dat zij hem op 20 november 2001 haar beslissing ter kennis 
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heeft gebracht om de maximumbedragen terug te vorderen die onrechtmatig zijn uitbe-
taald van 24 september 2000 tot 31 oktober 2001.

Het arrest, dat beslist dat de wettelijke termijn om de oorspronkelijke beslissing aan te 
vechten overschreden was op de datum van de betwiste beslissing van 20 november 2001, 
schendt aldus de artikelen 167 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en 23 van de 
wet van 11 april 1995, die deze draagwijdte niet hebben, artikel 245quinquies van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1996, waarvan het ten onrechte oordeelt dat het afwijkt van de 
hiërarchie der normen, alsook artikel 245octies van dat koninklijk besluit, dat de termijn 
waarbinnen de sociaal verzekerde een betwisting over het bedrag van de invaliditeitsuit-
kering aan de arbeidsrechtbank moet voorleggen, wettelijk op twee jaar vaststelt. Het ar-
rest, dat hieruit afleidt dat "de bepalingen van artikel 18 [van de wet van 11 april 1995] 
kennelijk vreemd zijn aan het geschil, aangezien de termijn van hoger beroep verstreken 
was", schendt die wetsbepaling, die aan de socialezekerheidsinstelling dezelfde termijn 
toekent om haar beslissing te herzien als de termijn die aan de sociaal verzekerde toege-
kend wordt om die beslissing aan de arbeidsrechtbank voor te leggen. Het arrest, dat oor-
deelt dat de beslissing tot herziening, die ter kennis brengt dat de prestaties ten gevolge 
van een vergissing van de eiseres onverschuldigd zijn uitbetaald, krachtens artikel 17, 
tweede lid, van de wet van 11 april 1995 pas uitwerking heeft vanaf de eerste dag van de 
maand na de kennisgeving ervan, terwijl die regel, naar luid van die bepaling zelf, niet 
van toepassing is op de gevallen bedoeld in artikel, schendt ten slotte artikel 17, tweede 
lid.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel betoogt dat de eiseres, krachtens artikel 18 van de wet van 11 april 

1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, ingevolge haar 
betwiste administratieve beslissing van 20 november 2001 bevoegd was om haar 
beslissing van 20 september 2000 in te trekken, waarbij zij die sociaal verzeker-
de een bedrag aan invaliditeitsuitkeringen had toegekend waarop hij geen recht 
had, aangezien die beslissing door een onregelmatigheid of door een materiële 
vergissing was aangetast,  en dat  de  termijn van twee  jaar,  bepaald in  artikel 
245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarbinnen tegen die beslissing hoger be-
roep voor het bevoegde rechtscollege kon worden ingesteld, niet verstreken was.

Het arrest beslist "dat de beslissing van 20 september 2000 slechts een moge-
lijkheid tot beroep bood onder de voorwaarden en binnen de termijn die bepaald 
zijn in de artikelen 167 van de [op 14 juli 1994] gecoördineerde wet [betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen] en 23 
van de wet van 11 april 1995" en "dat de wettelijke termijn, op de datum van de 
bestreden beslissing van 20 november 2001, verstreken was", zodat "de bepalin-
gen van artikel 18 [van de wet van 11 april 1995] [...] vreemd zijn aan het ge-
schil".

Krachtens artikel 23 van die wet, in werking getreden op 1 januari 1997, moet 
tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn 
voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, onverminderd 
gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen, op straffe van ver-
val beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die 
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beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde 
indien geen kennisgeving plaats had.

Artikel 167, tweede lid, van de wet van 14 juli 1994, krachtens hetwelk de be-
streden  administratieve  rechtshandelingen,  op  straffe  van  verval,  binnen  een 
maand na de kennisgeving ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd 
moeten worden, en aldus niet uitsluit dat tegen de administratieve handelingen 
die geen kennisgeving behoeven beroep kan worden ingesteld, bepaalde vóór de 
inwerkingtreding van voormeld artikel 23 dat de bij artikel 167 voorgeschreven 
beroepstermijn, die vervangen is door de termijn van drie maanden van artikel 23 
van de wet van 11 april 1995, voor de laatstgenoemde handelingen inging zodra 
de sociaal verzekerde er kennis van kreeg. 

Artikel 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalt weliswaar 
dat tegen een beslissing van administratieve aard die een weigering van presta-
ties inhoudt, die afwijkt van wat door de gerechtigde gevraagd werd of een ver-
mindering van uitkeringen inhoudt, die voordien niet van toepassing was, voor 
het bevoegde rechtscollege hoger beroep kan worden ingesteld binnen de termijn 
bepaald in artikel 174 van de wet van 14 juli 1994.

Die bepaling is door de Koning evenwel genomen ter uitvoering van artikel 7, 
tweede lid, van de wet van 11 april 1995, die Hem gelast te bepalen hoe en wan-
neer de in het eerste lid van dat artikel vermelde kennisgeving gebeurt en hem 
machtigt de gevallen te bepalen waarin de kennisgeving niet hoeft plaats te vin-
den of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering gebeurt.

De Koning bezit noch op grond van dat artikel 7, §2, noch op grond van enige 
andere bepaling, enige bevoegdheid om de termijn waarbinnen een in  artikel 
167, tweede lid, van de wet van 14 juli 1994 bedoelde administratieve handeling 
krachtens artikel 23 van de wet van 11 april 1995 aan het bevoegde rechtscollege 
moet worden voorgelegd, te wijzigen, zelfs niet om ze te verlengen.

Artikel 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, die niet wettelijk 
van die bepalingen afwijkt,  kan dus niet,  overeenkomstig artikel  159 van de 
Grondwet, toegepast worden om de termijn te bepalen waarbinnen het beroep 
kan worden ingesteld tegen een beslissing van de verzekeringsinstelling tot vast-
stelling van het bedrag van de invaliditeitsuitkering.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Oosterbosch en T'Kint.



Nr. 658 - 18.12.06 HOF VAN CASSATIE 2673 

Nr. 658

3° KAMER - 18 december 2006

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - VONNIS - KENNISGEVING - BEGRIP - HEROPENING VAN HET 
DEBAT - WAARSCHUWING

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - VONNIS - HOGER BEROEP - TERMIJN - KENNISGEVING - 
BETEKENING

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - RECHTSVORDERING DIE UIT DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST ONTSTAAT - BEGRIP - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - BEDRAGEN 
UITBETAALD NA BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1º Een bij gerechtsbrief gegeven waarschuwing dat de rechtbank de heropening van het  
debat beveelt, vormt niet de kennisgeving bedoeld in artikel 10, achtste lid, Wet 19 maart  
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermde werknemers.  (Art. 775, 
Ger.W.; Artt. 3, §1, en 10, achtste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

2º  Wanneer een in artikel  11,  §1,  eerste lid,  Wet  19 maart  1991 houdende bijzondere  
ontslagregeling  voor  de  beschermde  werknemers  bedoeld  vonnis  niet  ter  kennis  is  
gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, van dezelfde wet, bedraagt de termijn  
van hoger beroep die een aanvang neemt met de betekening van dit vonnis,  niet de  
termijn van tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, §1, eerste lid, maar de termijn 
van een maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, Ger. W. (Artt. 10, achtste lid, en 11, 
§1,  eerste  lid,  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden;  Art.  1051,  eerste  lid, 
Ger.W.)

3º  De  rechtsvorderingen  die  uit  de  overeenkomst  ontstaan,  verjaren  één  jaar  na  het  
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan,  
zonder  dat  deze  termijn  één  jaar  na  het  eindigen  van  deze  overeenkomst  mag 
overschrijden; de rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die  
hij  aan  de  werknemer  onrechtmatig  uitbetaald  heeft  na  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst, is geen rechtsvordering die uit die overeenkomst ontstaat. (Art. 15, 
eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(P. T. HEUREUX ABRI MOMIGNIES v..z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0038.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 februari 2006 gewezen 

is door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende vijf middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 2, 3, 10, achtste lid, 11, §1, en 16 van de wet van 19 maart 1991 houden-
de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep ontvankelijk op grond van alle redenen die thans 

als volledig weergegeven worden beschouwd, meer bepaald op grond dat 
"1. Het vonnis van 14 februari 2005, dat [de verweerster] veroordeelt om [de eiseres] 

een beschermingsvergoeding van 166.823 euro te betalen, verhoogd met de moratoire in-
terest vanaf 1 januari 2004, is op 21 februari 2005 aan de partijen toegezonden, en bij ge-
wone brief aan de raadslieden van de partijen, op grond van artikel 792 van het Gerechte-
lijk Wetboek;

Daarenboven heeft [de eiseres] het op 7 maart 2005 aan [de verweerster] doen beteke-
nen;

2. Het verzoekschrift van hoger beroep is op 7 april 2005 op de griffie van de arbeids-
rechtbank neergelegd;

3. [De eiseres] betoogt dat het verzoekschrift krachtens artikel 11, §1, van de wet van 
19 maart 1991 laattijdig is, aangezien het buiten de in artikel 11 van de wet van 19 maart 
1991 bepaalde termijn is ingediend;

4. Van haar kant wijst [de verweerster] erop dat :
- de regels van artikel 11 van de wet van 19 maart 1991 van het gemeen recht afwijken 

en dus beperkend moeten worden uitgelegd; ze betreffen alleen de procedures die door de 
werkgever en niet die welke door de werknemer worden ingeleid;

- de [eiseres] de procedure heeft ingeleid ter betwisting van de geldigheid van het ont-
slag dat haar op 29 december 2003 ter kennis is gebracht overeenkomstig de wet van 19 
maart 1991;

- het vonnis, dat door de griffie van de arbeidsrechtbank ter kennis is gebracht, uitdruk-
kelijk vermeldt dat artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek is toegepast; de termijn van 
hoger beroep bedraagt bijgevolg één maand, te rekenen van de betekening van het vonnis 
bij deurwaardersexploot;

- dat vonnis door [de eiseres] vervolgens ter kennis is gebracht (lees: betekend) bij ex-
ploot van 7 maart 1995 (lees : 2005);

5. Artikel 11 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt:
'Tegen het eindvonnis van de arbeidsrechtbank kan met een verzoekschrift hoger be-

roep aangetekend worden binnen tien werkdagen vanaf de betekening. Dit verzoekschrift 
wordt ingediend bij een ter post aangetekende brief en wordt door de griffie aan alle par-
tijen toegezonden. De zaak wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het arbeidshof de 
dag dat de brief ter post werd neergelegd. In afwijking van artikel 1057 van het Gerechte-
lijk Wetboek, vermeldt het verzoekschrift de opgave van de middelen in hoger beroep; en-
kel de middelen in het verzoekschrift zijn ontvankelijk.

Het volledige dossier van de eiser in hoger beroep moet bij de griffie neergelegd wor-
den binnen drie werkdagen na de verzending van het verzoekschrift';

Dit artikel wijkt af van de normale procesregels en is ingevoegd in hoofdstuk III, met 
als titel 'Ontslag om een dringende reden', van de voormelde wet van 19 maart 1991;

Het betreft dus inzonderheid het ontslag om een dringende reden en de termijn om te-
gen het vonnis dat de arbeidsrechtbank terzake gewezen heeft, beroep in te stellen;

6. Het ontslag om economische of technische redenen wordt geregeld door hoofdstuk II 
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van dezelfde wet;
Artikel 3 bepaalt inzonderheid:
'Om deze erkenning te verkrijgen, moet de werkgever, bij dagvaarding, een verzoek tot 

erkenning van de economische of technische redenen die het ontslag van een personeels-
afgevaardigde of van een kandidaat-personeelsafgevaardigde rechtvaardigt, bij de voorzit-
ter van de arbeidsrechtbank aanhangig maken';

De procedure wordt geregeld door de bepalingen die zijn vastgesteld door de artikelen 
8, 10 en 11 van deze wet. 

De werkgever moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verzekeren tijdens de 
procedure voor de arbeidsgerechten. Hij mag, in geval het vonnis de economische of tech-
nische redenen erkent, het ontslag enkel ter kennis brengen vanaf de derde werkdag na het 
verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien er hoger beroep is ingesteld, de der-
de werkdag na de kennisgeving van het arrest dat de economische of technische redenen 
erkent';

Zoals dit artikel is verwoord, heeft het betrekking op de procedure die gevolgd moet 
worden wanneer de werkgever de vordering tot gerechtelijke erkenning om economische 
of technische redenen inleidt;

7. Te dezen heeft [de eiseres] de rechtsvordering ingesteld om het door de [eiseres] toe-
gekende bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden 
te betwisten en de betaling te vorderen van de bijzondere beschermingsvergoeding van 
vier jaar, bepaald in de wet van 19 maart 1991;

Aangezien de wet van 19 maart 1991 de openbare orde raakt, moeten de bepalingen 
van de artikelen 3 en 10, die afwijken van de gemeenrechtelijke procesregels, beperkend 
worden uitgelegd;

Die artikelen hebben alleen betrekking op de specifieke procedures tot toestemming 
van ontslag om een dringende reden of tot erkenning van economische en technische re-
denen; ze zijn dus niet van toepassing op deze procedure; aangezien het ontslag door [de 
verweerster] is gegeven, diende het niet meer door de arbeidsgerechten te worden toege-
staan;

8. Bijgevolg gehoorzaamt de rechtsvordering van de werknemer, die alleen tot betwis-
ting van het bedrag van de verschuldigde vergoedingen strekt, aan de normale regels van 
het hoger beroep die bepaald zijn in artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, en be-
draagt de termijn één maand te rekenen van de betekening van het vonnis;

Het hoger beroep is dus ontvankelijk;
9. De arresten die [de eiseres] aanvoert tot staving van de niet-ontvankelijkheid van de 

akte van hoger beroep, zijn niet terzake dienend;
In zijn arrest van 10 maart 2003 heeft het Hof van Cassatie immers uitspraak gedaan 

over de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen een arrest aan-
gaande het ontslag, om een dringende reden, van een werknemer die beschermd wordt 
door de wet van 19 maart 1991 [...];

De aan het Hof van Cassatie voorgelegde vraag, die betrekking had op de procedure tot 
aanneming van de dringende reden, is dus niet de vraag die thans aan dit [arbeids]hof is 
voorgelegd;

Het arrest van 22 maart 2004 is evenmin van toepassing op deze zaak. Het Hof van 
Cassatie bepaalt uitdrukkelijk dat, 'krachtens artikel 11, §3, vierde lid, van die wet, alle ar-
resten die over een dergelijk geschil worden gewezen, aan de partijen bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht' [...]. Het betrof in dit geval een cassatieberoep ingesteld in het 
kader van artikel 11, §3, van die wet. Echter, en zoals reeds is gezegd, dit artikel 11 be-
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treft de procedure tot toestemming van het ontslag om een dringende reden;
Dit is te dezen niet het geval".
Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 kunnen de personeelsafgevaardigden 

slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aan-
genomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd 
paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 3, §1, van die wet, wordt de procedure in geval van ontslag om eco-
nomische of technische redenen geregeld door, met name, de bepalingen die zijn vastge-
steld in de artikelen 10 en 11 van de wet. Krachtens artikel 10, laatste lid, van die wet, 
worden alle vonnissen aan de partijen bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de 
uitspraak ter kennis gebracht. Die kennisgeving doet de in artikel 11, §1, van de wet, be-
doelde termijn van hoger beroep ingaan, zoals dit zowel in deze bepaling als in de artike-
len 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, en krachtens welke de termijn 
van hoger beroep ingaat te rekenen van de kennisgeving wanneer die afwijking kan wor-
den afgeleid uit de wettelijke bepalingen die op de betrokken procedure van toepassing 
zijn.

Voormeld artikel 10, laatste lid, krachtens hetwelk de kennisgeving bij gerechtsbrief de 
termijn van hoger beroep doet ingaan, is niet alleen van toepassing op de vonnissen die 
betrekking hebben op de voorafgaande procedure van ontslag van een beschermde werk-
nemer om economische of technische redenen of om een dringende reden, maar op "alle 
vonnissen", en met name op die welke uitspraak doen over de in artikel 16 van diezelfde 
wet bepaalde vergoeding, ingeval de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft 
met miskenning van de in de artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures.

Uit de processtukken volgt dat het vonnis van 14 februari 2005 dat de verweerster ver-
oordeelt tot betaling van een beschermingsvergoeding, de verweerster op 4 maart 2005 bij 
gerechtsbrief ter kennis is gebracht.

Het arrest, dat vaststelt dat het hoger beroep van de verweerster is ingesteld bij ver-
zoekschrift van 7 april 2005 maar het niettemin ontvankelijk verklaart, op grond dat de ar-
tikelen 3, 10 en 11 alleen betrekking hebben op de specifieke procedures tot toestemming 
van het ontslag om een dringende reden of tot aanneming van de economische en techni-
sche redenen, en op deze procedure niet van toepassing zijn, schendt de in het middel aan-
gegeven wettelijke bepalingen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 10, inzonderheid het laatste lid, 11, inzonderheid §1, en 16 van de 

wet van 19 maart houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep gegrond dat de verweerster heeft ingesteld tegen 

het  vonnis  dat  haar  veroordeelt  om  aan  de  eiseres  een  beschermingsvergoeding  van 
166.823 euro, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 1 januari 2004, te betalen, op 
grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzon-
derheid op grond van de in het eerste middel vermelde redenen.

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 kunnen de personeelsafgevaardigden 
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slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aan-
genomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd 
paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 3, §1, van die wet, wordt de procedure geregeld door, met name, de 
regels die zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de wet. 

Krachtens artikel 10, laatste lid, van die wet, worden alle vonnissen aan de partijen bij 
gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak ter kennis gebracht.

Artikel 11, §1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt de termijn waarbinnen tegen een 
eindvonnis hoger beroep kan worden ingesteld, op tien dagen vanaf de betekening. Krach-
tens artikel 3 van dezelfde wet, is deze termijn van toepassing op het vonnis dat de werk-
gever veroordeelt tot betaling van de bij artikel 16 bepaalde beschermingsvergoeding.

Indien de griffie de kennisgeving, die haar bij artikel 10 wordt opgelegd om de termijn 
van hoger beroep te doen ingaan, binnen de drie werkdagen na de uitspraak van het von-
nis niet heeft verricht, dan begint de in artikel 11, §1, bepaalde termijn, overeenkomstig 
de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, te lopen vanaf de betekening die 
op verzoek van één van de partijen is verricht.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres het vonnis op 7 maart 2005 aan de verweerster 
heeft doen betekenen en dat het verzoekschrift van hoger beroep op de griffie van het ar-
beidshof is neergelegd op 7 april 2005, dus buiten de termijn van tien dagen bepaald in ar-
tikel 11, §1, van de wet van 19 maart 1991, maar dit hoger beroep niettemin ontvankelijk 
verklaart, schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  verwerpt  de  door  de  eiseres  opgeworpen  exceptie  van  verjaring  van  de 

rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde en beslist dat er van 
januari 2004 tot december 2004 onrechtmatig loon is uitbetaald en dat dit loon terugbe-
taald moet worden, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en inzonderheid op grond dat 

"4. Luidens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt iedere betaling een 
schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd;

Luidens artikel 1376 van hetzelfde wetboek, is hij die bij vergissing of met zijn weten 
iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan dege-
ne van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was;

Krachtens die artikelen moet degene die bij vergissing een som geld ontvangen heeft 
waarop hij geen aanspraak kan maken, die som geld teruggeven;

5. De rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde heeft geen in-
vloed op de arbeidsovereenkomst, aangezien deze is beëindigd op 29 december 2003 en 
de bedragen in een latere periode zijn uitbetaald, nl. van januari 2004 tot december 2004; 
deze bedragen houden verband met de bepalingen van de artikelen 1235, eerste lid, en 
1376  van  het  Burgerlijk  Wetboek.  De  rechtsvordering  verjaart  overeenkomstig  artikel 
2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, bijgevolg na tien jaar. Ze is dus niet verjaard;

Het Hof van Cassatie heeft tevens beslist dat aan de werknemer loon verschuldigd is in 
ruil voor de verrichte arbeid; dat de werknemer, behoudens wettelijke of contractsbepalin-
gen, geen recht heeft op loon voor de periode waarin hij niet gewerkt heeft, zelfs als dit 
aan de werkgever te wijten is (Cass. 8 maart 1999, J.T.T., 1999, 321, voltallige terechtzit-
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ting; Cass. 26 april 1993, J.T.T., 1993, 260; Cass. 16 maart 1992, J.T.T., 218);
6. De arbeidsovereenkomst van [de eiseres] is te dezen op 29 december 2003 beëin-

digd, met betaling van een opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden, dus zonder 
gedurende de opzeggingstermijn te moeten werken;

Het loon is haar echter uitbetaald van januari 2004 tot december 2004;
Dit loon is dus krachtens de voormelde arresten onrechtmatig uitbetaald. Het moet te-

ruggegeven worden."
Grieven
Het arrest stelt vast dat de directrice van de verweerster de arbeidsovereenkomst van de 

eiseres op 29 december 2003 beëindigd heeft en dat de eiseres op 1 januari 2004 opgehou-
den heeft voor rekening van de verweerster te werken, maar ook dat "[de verweerster] 
haar in een brief van 20 februari 2004 geschreven heeft : 'Tijdens zijn vergadering van 11 
februari 2004 heeft de raad van bestuur [...] met eenparigheid van stemmen geweigerd de 
ontslagbrief [...] van 29 december 2003 goed te keuren. Die brief was een materiële ver-
gissing, aangezien uw statuut van beschermde werkneemster ons belet u te ontslaan voor-
dat de arbeidsrechtbank [...] uitspraak heeft gedaan over de erkenning van de aangevoerde 
economische en technische redenen. [...] Uw loon van februari 2004 zal u ook gestort 
worden, evenals, overigens, dat van de voorgaande maanden, totdat de rechtbank, die bin-
nen de volgende dagen van de zaak zal kennisnemen, uitspraak heeft gedaan'", en dat de 
verweerster vervolgens ervan heeft afgezien de onregelmatigheid van het ontslag aan te 
voeren en de arbeidsrechtbank te verzoeken het bestaan van de aangevoerde economische 
redenen te erkennen.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, verjaren de rechtsvorderin-
gen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst. De 
rechtsvordering die de werkgever instelt om de lonen terug te vorderen die hij ten onrech-
te heeft uitbetaald totdat de arbeidsrechtbank uitspraak heeft gedaan over het bestaan van 
economische en technische redenen,  is  een rechtsvordering die  uit  de  arbeidsovereen-
komst ontstaat in de zin van artikel 15, eerste lid, en die bijgevolg één jaar na het eindigen 
van die overeenkomst verjaart. Zij verliest die hoedanigheid niet omdat de werkgever ach-
teraf ervan afziet de onregelmatigheid van het ontslag aan te voeren en de arbeidsrecht-
bank te verzoeken het bestaan van economische en technische redenen te erkennen.

Het arrest, dat vaststelt dat de overeenkomst is beëindigd op 29 december 2003, heeft 
niet zonder schending van de artikelen 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, en artikel 
2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, kunnen beslissen dat de rechtsvordering tot te-
rugbetaling van onrechtmatig uitbetaalde lonen, die de verweerster in haar op 7 april 2003 
neergelegde verzoekschrift in hoger beroep had aangevoerd, niet was verjaard (schending 
van alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen).

(...).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 10, achtste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bij-

zondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemings-
raden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, worden alle von-
nissen over een geschil waarop die bepaling van toepassing is, aan de partijen ter 
kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak.
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Artikel 11, §1, eerste lid, van die wet bepaalt dat tegen dergelijk vonnis, indien 
het een eindvonnis is, met een verzoekschrift hoger beroep aangetekend moet 
worden binnen tien werkdagen vanaf de betekening.

Die bepalingen, die van het gemeen recht afwijken, moeten strikt worden uit-
gelegd.

Uit de processtukken blijkt dat de partijen en hun advocaten, met toepassing 
van artikel 775, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bij gerechtsbrief op de 
hoogte zijn gebracht van de heropening van het debat, dat bevolen werd door het 
vonnis waartegen het door het arrest ontvankelijk verklaarde hoger beroep is in-
gesteld.

Het middel, dat  erop neerkomt te betogen dat die verwittiging, gegeven op 
grond van een andere wettelijke bepaling, de in artikel 10, achtste lid, van de wet 
van 19 maart 1991 bedoelde kennisgeving vormt en bijgevolg de termijn van ho-
ger beroep doet ingaan, faalt naar recht.

Tweede middel
Wanneer een in artikel 11, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991, be-

doeld vonnis niet ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, 
van dezelfde wet, is de termijn van hoger beroep die een aanvang neemt met de 
betekening van dit vonnis, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet de ter-
mijn van tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, §1, eerste lid, maar de 
termijn van een maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten,  verjaren  de  rechtsvorderingen  die  uit  de  overeenkomst 
ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit 
waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst mag overschrijden.

De rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die hij 
onrechtmatig aan de werknemer heeft uitbetaald na het eindigen van de overeen-
komst, is geen rechtsvordering die in de zin van die bepaling uit die overeen-
komst ontstaat.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
(...).
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij de uitspraak over het bedrag 

van de door de eiseres gevorderde vergoedingen beslist dat haar een compensa-
toire opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden is uitbetaald en in zo-
verre het de vordering van de eiseres tot schadevergoeding wegens tergend en 
roekeloos beding ongegrond verklaart.

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

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten; houdt de andere helft van de 
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Oosterbosch en Kirkpatrick.

Nr. 659

3° KAMER - 18 december 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - AKTE VAN HOGER BEROEP - 
GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - VERMELDINGEN - FORMULERING

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
VERZEKERDE - UITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERZEKERINGSINSTELLING - 
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

1º Hoewel artikel 1057, eerste lid, 3°, Ger. W., bepaalt dat, met uitzondering van het geval  
waarin het hoger beroep bij  conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep, op  
straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebrek aan een  
woonplaats,  de  verblijfplaats  van  de  gedaagde  in  hoger  beroep  vermeldt,  legt  die  
wetsbepaling hiervoor geen bepaalde formulering op1. (Art. 1057, eerste lid, 3°, Ger.W.)

2º  Het  geschil  over  het  recht  van  de  verzekeringsinstelling  op  terugbetaling  door  de  
verzekerde  van  Z.I.V.-uitkeringen  die  zij  hem  onrechtmatig  heeft  uitbetaald,  is  
onsplitsbaar  t.a.v.  het  Rijksinstituut  voor  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering,  dat  in  het  
geschil is tussengekomen2. (Artt. 31 en 1053, eerste en tweede lid, Ger.W.)

(R.I.Z.I.V. T.  D. en L.D.C.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 2 maart 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

1 Cass. 22 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 480); zie Cass. 4 sept. 1987, A.R. 5383-5399, nr. 3. 
2 Cass. 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810) met concl. adv.-gen. LENAERTS; zie Cass. 7 april 1983, A.R. 
6673, nr. 423, met concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, inz. nrs. 15 en 17 van de concl., in  Bull. en  Pas., 
1983, I, nr. 423.
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II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit de 

stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samenge-
vat :

De verweerder was sinds oktober 1999 arbeidsongeschikt.
Bij beslissing van 3 oktober 2001 heeft de gewestelijke commissie van de ge-

neeskundige raad voor invaliditeit van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi-
teitsverzekering (hierna RIZIV), eiser, de invaliditeit met ingang van 8 oktober 
2001 stopgezet.

Op 12 oktober  2001 heeft de geneesheer-inspecteur  vastgesteld dat  de ver-
weerder opnieuw, zonder toestemming, een activiteit heeft opgenomen van 9 juli 
2001 tot 30 augustus 2001 naar rata van drie dagen arbeidsprestaties per week, 
dus 24 dagen, en heeft bijgevolg geweigerd om voor die periode de invaliditeits-
graad toe te kennen die bepaald is in de artikelen 101 en 102 van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

Op 21 januari 2002 beslistte het RIZIV om de verweerder uit te sluiten uit het 
recht op de uitkeringen, naar rata van 42 daguitkeringen, krachtens artikel 2, 4° 
en 6°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de admi-
nistratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op 27 februari 2002, ten slotte, beslist de Landsbond der Christelijke Mutuali-
teiten, verweerster, om de voor de periode van 9 juli 2001 tot 7 oktober 2001 on-
rechtmatig gestorte invaliditeitsuitkeringen terug te vorderen.

De eerste rechter verklaart verweerders beroep tegen de beslissing van 21 ja-
nuari 2002 ongegrond, verklaart het beroep tegen de beslissing van 27 februari 
2002 waarbij naar recht wordt gezegd dat het onverschuldigde is te herleiden tot 
de uitkeringen die betrekking hebben op de 24 dagen niet toegestane arbeid ver-
minderd moeten worden, gedeeltelijk gegrond, en verklaart het beroep tegen de 
beslissing van 12 oktober 2001 gegrond. Het beveelt voor het overige een ge-
neeskundig deskundigenonderzoek alvorens recht te doen op het beroep tegen de 
beslissing van 3 oktober 2001.

Alleen het RIZIV stelt tegen dit vonnis hoger beroep in, behalve in zoverre het 
het beroep van de verweerder tegen de beslissing van 21 januari 2002 verwerpt.

Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep niet-ontvankelijk en beslist dat, 
aangezien het geschil niet onsplitsbaar is, de verweerster niet in het geding is be-
trokken.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 861, 1042 en 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest citeert de tekst van het verzoekschrift van hoger beroep van 26 maart 2003, 

"[merkt op] dat het juist is dat het verzoekschrift in hoger beroep [van de eiser] met name 
de namen van de geïntimeerde of geïntimeerden niet vermeldt, [dat] de namen van de par-
tijen in het vonnis wel vermeld worden maar in die hoedanigheid, [dat] de naam van de 
partijen of van de partij die de hoedanigheid van geïntimeerde hebben, nergens in het ver-
zoekschrift vermeld wordt, aangezien het daartoe bestemde vak niet is ingevuld, [en stelt 
vast] dat die nalatigheid de grootste verwarring en onzekerheid over de hoedanigheid van 
de partijen en met name van [de verweerster] in hoger beroep heeft veroorzaakt".

en beslist vervolgens dat
"[de eiser] artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek [...] heeft geschonden en al-

dus [verweerders] belangen zonder enige twijfel heeft geschaad, aangezien deze zijn te-
genstanders in hoger beroep niet duidelijk heeft kunnen identificeren noch hun hoedanig-
heid heeft kunnen achterhalen en zich niet heeft kunnen verdedigen tegenover [de ver-
weerster], die in werkelijkheid geen partij in hoger beroep had moeten zijn.

De akte van hoger beroep moet dus nietig worden verklaard".
Grieven
1. Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt de akte van hoger 

beroep, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke 
van een woonplaats, de verblijfplaats van de geïntimeerde.

Die bepaling vereist dat de akte van hoger beroep alle inlichtingen bevat om de geïnti-
meerde te identificeren.

De geïntimeerde is de partij tegen wie hoger beroep ingesteld wordt, en voor zover de 
eiser in hoger beroep voor de appelrechter een aanspraak maakt, anders dan een vordering 
tot bindendverklaring van het arrest, die zijn belangen kan schaden.

De akte van hoger beroep die de naam, voornaam en woonplaats (of verblijfplaats) van 
een persoon bevat, alsook vermeldingen waaruit volgt dat hij de geïntimeerde is, ook al 
vermeldt de akte deze term niet uitdrukkelijk, is dus geldig.

2. De akte van hoger beroep van 26 maart 2003 - weergegeven door het arrest - was te 
dezen als volgt opgesteld :

"Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), gevestigd te 1150 
Brussel, Tervurenlaan, 211,

met als raadsheer Meester Philippe Degreve, advocaat, rue du Tir, 1, te 6001 Marcinel-
le,

Stelt bij dit verzoekschrift hoger beroep in tegen een vonnis dat door de 24ste [lees : 
4de] Kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi op 24 februari 2003, onder A.R. 59740 
R - 60428 R, op tegenspraak is gewezen.

Inzake :
- hemzelf, in de hoedanigheid van verweerder ten principale,
en van :
- De heer R. D., wonende te ...., in zijn hoedanigheid van oorspronkelijke eiser,
- De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, gevestigd te 1031 Brussel, Haachtse-

steenweg, 479, bus 40, in de hoedanigheid van verweerster.
Dit hoger beroep is als volgt met redenen omkleed [...]
De verzoeker vraagt u, Mijnheer de eerste voorzitter, Mevrouwen en Mijne heren voor-

zitters en raadsheren, om :
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Deze partijen op uw terechtzitting van 9 mei 2003 om 14.30 uur op te roepen voor de 
6de Kamer van het Arbeidshof van en te 7000 Bergen, zitting houdende op de gebruikelij-
ke plaats van zijn terechtzittingen;

Om :
Na akte te hebben genomen van zijn verklaring van verschijning, overeenkomstig de 

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en meer bepaald de artikelen 1061 en volgende 
:

Dit verzoekschrift in hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het beroepen 
vonnis teniet te doen;

Dit vonnis te wijzigen en te doen wat de eerste rechter had moeten doen :
Het beroep die de oorspronkelijke eiser in de hierboven vermelde zaken heeft ingesteld, 

ontvankelijk maar niet-gegrond te verklaren".
Zo heeft de eiser in zijn akte van hoger beroep erop gewezen
- dat [de verweerder], wonende te ..., de "oorspronkelijke eiser" was in een zaak die be-

recht is door de 4de Kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi en dat [de verweerster] 
"verweerster" in diezelfde zaak was;

- dat hij hoger beroep tegen een vonnis instelde, maar alleen met betrekking tot twee 
van de drie zaken - A.R. 59740 et 60428 - die de rechtbank wegens samenhang had sa-
mengevoegd, aangezien het nummer van de algemene rol 60427 in de akte van hoger be-
roep was doorgehaald;

- dat hij verzocht om het beroepen vonnis teniet te doen en het beroep die de oorspron-
kelijke eiser - d.w.z. [de verweerder] - in de hierboven vermelde zaken had ingesteld, 
d.w.z. in twee van de drie, door de rechtbank berechte zaken, ontvankelijk maar niet-ge-
grond te verklaren.

Uit de vermeldingen van die akte van hoger beroep volgde dat :
- enerzijds, de eiser tegen [de verweerder] een aanspraak had gemaakt - anders dan een 

vordering tot bindendverklaring van het arrest - die diens belangen kon schaden, aange-
zien de eiser verzocht om het beroep die [de verweerder] in zijn hoedanigheid van oor-
spronkelijke eiser had ingesteld, te verwerpen : [de verweerder] wiens volledige identiteit 
(naam - voornaam) en woonplaats vermeld werden, was dus geïntimeerde, ook al werd 
deze term niet aangewend in de akte of, zoals het arbeidshof aangeeft, in "het daartoe be-
stemde vak";

- anderzijds, het hoger beroep geen betrekking had op [de verweerster], aangezien het 
uitsluitend verband hield met het door de "oorspronkelijke eiser" ingestelde beroep en de 
akte preciseerde dat [de verweerster] verweerster in eerste aanleg was.

Bijgevolg heeft het arrest de akte van hoger beroep niet nietig en het beroep derhalve 
niet-ontvankelijk kunnen verklaren, zonder :

- de bewijskracht van die akte van hoger beroep te miskennen, in zoverre het beslist dat 
de akte "de namen van de geïntimeerde of geïntimeerden niet vermeldt" (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),

- en artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, te schenden, indien het arrest in die 
zin moet worden uitgelegd dat het betekent dat de hoedanigheid van geïntimeerde formeel 
vermeld moet  worden in  de akte  van hoger  beroep of  "in  het  daartoe  bestemde vak" 
(schending van artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Aangezien de akte van hoger beroep rechtsgeldig was, kon het arrest niet beslissen dat 
de schending van artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de belangen [van de 
verweerder] om de daarin vermelde redenen had geschaad, omdat dit artikel niet was ge-
schonden (schending van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in hoger beroep 
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toepasselijk is met toepassing van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 31, 1042 en 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 100, §1, eerste lid, en §2, 101, eerste en tweede lid, en 102, eerste en 

tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist:
"De aan de eerste rechters voorgelegde geschillen zijn niet onsplitsbaar;
Immers, luidens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is een geschil enkel onsplits-

baar in de zin van de artikelen 753, 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuit-
voerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel on-
mogelijk zou zijn. Welnu, de tenuitvoerlegging van de verschillende betrokken beslissin-
gen is te dezen geenszins onmogelijk;

[...] Aangezien artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, dringt 
zich nog steeds de vraag op welke hoedanigheid [de eiser] rechtsgeldig aan [de verweer-
ster] kan geven;

[De verweerster] kan niet de hoedanigheid van geïntimeerde hebben [...];
[De eiser] kon [de verweerster] alleen in het geding betrekken voor zover er tussen 

laatstgenoemde en hem 'een geding aanhangig' was, m.a.w. indien zij in eerste aanleg de 
ene  'tegen'  de  andere  en  niet  de  ene  in  aanwezigheid  van  de  andere  geconcludeerd 
hebben",

en concludeert dat:
"Gesteld dat de akte van hoger beroep als geldig kon worden aangemerkt [...], het hoger 

beroep in ieder geval niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden om de hierboven 
uiteengezette redenen die betrekking hebben op het in het geding betrekken van [de ver-
weerster], dat [de eiser] meent te kunnen afleiden uit de omstandigheid alleen dat het ver-
zoekschrift van hoger beroep betrekking heeft op de wijziging van het volledige vonnis 
van 24 februari 2003 van de Arbeidsrechtbank te Charleroi".

Het arrest beslist dus in substantie dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat [de 
verweerster] niet in het geding betrokken diende te worden wegens de splitsbaarheid van 
het geschil.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in 

de zin van artikel 1053, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.

Volgens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, eerste, tweede en derde lid :
"Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle par-

tijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
Deze moet bovendien de andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of 

niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor 
de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.

Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet 
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toegelaten".
2. Volgens artikel 100, §1, eerste lid, en §2, van de wet betreffende de verplichte verze-

kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 :
"§1. Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de 

werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het in-
treden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat 
ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van 
wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn 
werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokke-
ne verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij 
heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

[...]
§2. Wordt als arbeidsongeschikt erkend de werknemer die, onder de voorwaarden be-

paald in de in artikel 80, 5°, bedoelde verordening, een vooraf toegelaten arbeid hervat op 
voorwaarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermo-
gen van ten minste 50 pct. behoudt."

Volgens artikel 101, eerste en tweede lid, van dezelfde wet:
"De als arbeidsongeschikt erkende werknemer die arbeid heeft verricht zonder de in ar-

tikel 100, §2, bedoelde voorafgaande toelating, maar die, van een geneeskundig oogpunt 
uit, een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50 pct. behouden heeft, moet de 
uitkeringen die hij ontving voor de dagen of de periode tijdens welke hij die niet toegela-
ten arbeid heeft verricht, terugbetalen.

Nochtans wordt  hij  geacht  arbeidsongeschikt  te  zijn  gebleven en worden  de  dagen 
waarvoor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid worden teruggevorderd ingevolge 
het eerste lid, aangezien als dagen waarop een uitkering is toegekend om de rechten van 
de gerechtigde en van de personen te zijnen laste op de prestaties van de sociale zekerheid 
te bepalen."

Volgens artikel 102, eerste en tweede lid, van dezelfde wet:
"De als arbeidsongeschikt erkende werknemer, die vóór de inwerkingtreding van artikel 

101 arbeid heeft verricht zonder de in artikel 100, §2, bedoelde voorafgaande toelating en 
ten gevolge hiervan op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 101 niet meer 
voldoet aan de voorwaarden om de prestaties bedoeld in titel IV te ontvangen, wordt ver-
moed arbeidsongeschikt te zijn gebleven tot de inwerkingtreding van artikel 101 op voor-
waarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen 
van ten minste 50 pct. behouden heeft.

De overeenkomstig het eerste lid als arbeidsongeschikt beschouwde werknemer kan 
slechts opnieuw aanspraak maken op de in titel IV bedoelde prestaties vanaf de inwer-
kingtreding van artikel 101, indien hij vanaf dit ogenblik arbeidsongeschikt is bevonden 
overeenkomstig artikel 100, §§1 of 2."

Uit die bepalingen volgt dat, wat de werknemer betreft die tijdens zijn arbeidsonge-
schiktheidsperiode zonder voorafgaande toelating arbeid heeft verricht, de wetgever een 
onderscheid maakt tussen degene wiens "vermogensvermindering" minstens gelijk is ge-
bleven aan 50 pct. en degene wiens vermogensvermindering dit percentage niet bereikt 
heeft.

In het eerste geval wordt de hem opgelegde straf beperkt tot de terugbetaling van de 
uitkeringen die hij ontvangen heeft tijdens de dagen waarop hij de niet toegelaten arbeid 
heeft verricht.

In het tweede geval wordt de werknemer niet meer als arbeidsongeschikt beschouwd en 



2686 HOF VAN CASSATIE 18.12.06 - Nr. 659 

verliest hij het recht op de uitkeringen zolang hij geen nieuwe aanvraag heeft ingediend en 
dat opnieuw is vastgesteld dat hij het verlies van verdienvermogen, bedoeld in artikel 100, 
§1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, ondergaan heeft.

3. Het arrest stelt vast dat de Arbeidsrechtbank te Charleroi, in zijn vonnis van 24 fe-
bruari 2003, beslist heeft:

- dat het beroep van de verweerder tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur [van de eiser] gegrond was en dat de [verweerder] bijgevolg, voor de 
periode van 9 juli 2001 tot 30 augustus 2001, dus in totaal gedurende 24 werkdagen, een 
vermindering van het verdienvermogen van 50 pct. behouden had;

- dat het beroep van [de verweerder] tegen de beslissing van [de verweerster] om de tij-
dens de periode van 9 juli 2001 tot 7 oktober 2001 betaalde uitkeringen terug te vorderen, 
gedeeltelijk gegrond was, 

en de terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkeringen beperkt heeft tot de 
"terugbetaling van de dagelijkse uitkeringen voor de 24 niet toegelaten werkdagen".

Indien de eiser zijn hoger beroep alleen gericht had tegen het gedeelte van het vonnis 
dat het beroep [van de verweerder] tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur van de eiser gegrond verklaarde en niet, tegelijkertijd, tegen het ge-
deelte van het vonnis dat besliste om de terugbetaling van de door [de verweerster] gevor-
derde uitkeringen tot 24 dagen te beperken en het arbeidshof dat hoger beroep ontvanke-
lijk en gegrond had verklaard, dan was de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onder-
scheiden beslissingen in dat geval materieel onmogelijk geweest. [De verweerder] had im-
mers aan de vordering tot volledige terugbetaling van de betaalde uitkeringen de beper-
king van die terugbetaling tot 24 dagen kunnen tegenwerpen, aangezien het hoger beroep 
niet tegen [de verweerster] gericht was of, op zijn minst, die laatstgenoemde voor het ar-
beidshof niet in het geding was betrokken. Het geschil is dus onsplitsbaar in de zin van ar-
tikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest, dat beslist dat het geschil niet onsplitsbaar was, dat [de verweerster] voor het 
arbeidshof niet in de zaak betrokken diende te worden en dat "het hoger beroep niet ont-
vankelijk is om de hierboven uiteengezette redenen die betrekking hebben op het in het 
geding betrekken van [de verweerster]", schendt bijgevolg de artikelen 31, dat in hoger 
beroep toepasselijk is met toepassing van artikel 1042, en 1053, eerste en tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 100, §§1 en 2, 101, eerste en tweede lid, en 102, eerste en 
tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tweede onderdeel
Volgens artikel 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
"Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle par-

tijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
Deze moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaar-

de of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laat-
ste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken."

Die bepaling is van toepassing wanneer het geschil onsplitsbaar is.
Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat wanneer het geschil niet onsplitsbaar is en 

een hoger beroep tegen verschillende partijen gericht wordt, dit hoger beroep ten aanzien 
van alle partijen niet ontvankelijk zou zijn omdat één van hen foutief geïntimeerd werd.

Uit die bepaling kan evenmin worden afgeleid dat het hoger beroep tegen een partij niet 
ontvankelijk zou zijn, wanneer de appellant een andere, niet geïntimeerde partij foutief in 
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het geding heeft betrokken.
Daarenboven kan de rechtsvordering volgens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek 

niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in 
te dienen.

Volgens artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek moet het belang een reeds verkregen 
en dadelijk belang zijn; de rechtsvordering kan worden toegelaten indien zij, zelfs tot ver-
krijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd 
recht te voorkomen. 

Die bepalingen zijn in hoger beroep toepasselijk, met toepassing van artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat, wanneer de appellant hoger beroep instelt 
tegen een geïntimeerde partij, jegens wie hij de hoedanigheid en het belang heeft om ho-
ger beroep in te stellen, de omstandigheid dat hij een andere partij foutief geïntimeerd of 
in het geding betrokken heeft, niet leidt tot de volledige onontvankelijkheid van zijn hoger 
beroep.

Het arrest - dat niet vaststelt dat de eiser niet de hoedanigheid en het belang had om te-
gen [de verweerder] hoger beroep in te stellen - heeft dat hoger beroep niet onontvankelijk 
kunnen verklaren op grond dat "[de verweerster] de hoedanigheid van geïntimeerde niet 
kan hebben [...]" en dat "[de eiser] [de verweerster] niet in het geding kon betrekken [...]" 
(schending van de artikelen 17, 18, 31, die met toepassing van artikel 1042 in hoger be-
roep toepasselijk zijn, en 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1057, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt 

de akte van hoger beroep, met uitzondering van het geval waarin het hoger be-
roep bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid de naam, de voor-
naam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van 
de gedaagde in hoger beroep.

Die bepaling legt voor die vermelding geen bepaalde formulering op.
Het arrest stelt vast dat eisers verzoekschrift van hoger beroep de naam, de 

voornaam en de woonplaats van de verweerder vermeldt en preciseert dat hij de 
"oorspronkelijke eiser" was in de door het beroepen vonnis berechte zaken, en 
dat het hoger beroep ertoe strekt "het beroep die de oorspronkelijke eiser in de 
hierboven  vermelde  zaken  heeft  ingesteld,  ontvankelijk  maar  niet-gegrond te 
verklaren".

Het arrest, dat om de akte van hoger beroep van de eiser nietig te verklaren, 
oordeelt dat "de namen van de partijen in het [beroepen] vonnis wel vermeld 
worden maar in die hoedanigheid" en dat "de naam van de partijen of van de par-
tij die de hoedanigheid van geïntimeerde hebben, nergens in het verzoekschrift 
vermeld wordt, aangezien het daartoe bestemde vak niet is ingevuld", schendt 
voormeld artikel 1057, eerste lid, 3°.

Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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In geval van door het arbeidshof tegenstrijdige gewezen beslissingen over de 
beroepen van de verweerder tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur van de eiser, enerzijds, en tegen de door de verweerster op 
27 februari 2002 genomen beslissing om de onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen 
terug te vorderen, anderzijds, zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging van die on-
derscheiden beslissingen materieel onmogelijk zijn.

Dit geschil is bijgevolg onsplitsbaar in de zin van artikel 31 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Artikel 1053, eerste en tweede lid, van dit wetboek, bepaalt dat wanneer het 
geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht moet worden tegen alle partijen wier 
belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep; deze moet bovendien de 
andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen 
partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de 
sluiting van de debatten in de zaak betrekken.

Het arrest, dat oordeelt dat het geschil niet onsplitsbaar is, dat de verweerster 
in hoger beroep niet in het geding betrokken diende te worden en "gesteld dat de 
akte van hoger beroep als geldig kon worden aangemerkt [...], het hoger beroep 
in ieder geval niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden om de hierboven 
uiteengezette redenen die betrekking hebben op [dit] in het geding betrekken", 
verantwoordt zijn beslissing 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.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Van Eeckhoutte.

Nr. 660

3° KAMER - 18 december 2006

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - GEEN 
GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,  
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
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verdediging1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(C. T. APRIME n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 oktober 2004 en 10 janu-

ari 2006 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend cassatiemiddel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 , van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 35 en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de 

vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werk-
gevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd 
door de wet en de reglementen (gedeeltelijk vernietigd bij de arresten van 30 januari en 18 
november 1986 van het Arbitragehof);

- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt om 
in een aangelegenheid die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een betwisting op te 
werpen waarvan de partijen in hun conclusies het bestaan hadden uitgesloten, zoals dat 
rechtsbeginsel is vastgelegd in de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De bestreden arresten verklaren het hoger beroep van de verweerster gegrond en wijzi-

gen bijgevolg het bestreden vonnis, in zoverre het voor recht had gezegd dat [de eiseres] 
op 28 oktober 1998 is ontslagen en het [de verweerster] had veroordeeld om aan [de eise-
res] 2.664.164 frank (66.042,90 euro) te betalen, verhoogd met de interest te rekenen van-
af 28 oktober 1998, en verwerpen de vordering van de eiseres tot betaling van een com-
pensatoire opzeggingsvergoeding, gegrond op de beëindiging van de overeenkomst op 7 
januari 1999, alsook haar tussenvordering, behalve wat betreft de veroordeling van de ver-
weerster tot betaling van een vergoeding van 791,11 euro voor januari 1999, verhoogd 
met de interesten. Het [arbeids]hof heeft elke partij veroordeeld in de kosten van de twee 
instanties.

Het [arbeids]hof stelt in het bestreden arrest van 20 oktober 2004 vast dat [de verweer-
ster], op 28 oktober 1998, de eiseres ontslagen heeft met een opzeggingstermijn van veer-
tien manden en dat zij de overeenkomst op 7 januari 1999 om een dringende reden beëin-
digd had, en grondt zijn beslissing op de volgende gronden :

"De [verweerster] toont niet aan dat zij de ontslagbrief met kennisgeving van de opzeg-
gingstermijn in het Frans heeft verstuurd. Hieruit dient niet alleen het gevolg te worden 

1 Cass. 28 feb. 2005, A.R. S.03.0105.F, nr. 124. 
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getrokken dat de opzegging nietig is maar ook dat het ontslag niet ter kennis is gebracht, 
aangezien er geen enkele in het Frans opgestelde akte bestaat, evenmin als er, in die taal, 
enige uitdrukking is van het voornemen om de overeenkomst te beëindigen. Hetzelfde 
geldt voor het ontslag om een dringende reden, die op 7 januari 1999, eveneens in het 
Vlaams, ter kennis is gebracht. Dit blijkt duidelijk uit het dossier, aangezien de Franse 
vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn gevoegd. Er moet ook wor-
den onderstreept dat het C4-document eveneens in het Vlaams is opgesteld en dus zonder 
enig gevolg is;

[De eiseres] betoogt, terecht, dat de overeenkomst niet is beëindigd door de brief van 
28 oktober 1998 en dat er op dat ogenblik geen enkel voornemen tot beëindiging bestond. 
Zij moet haar vordering tot verkrijging van een compensatoire opzeggingsvergoeding dus 
verantwoorden. [Zij] moet tevens verduidelijken welke rechtsgrond, volgens haar, aan de 
oorsprong ligt van de betalingen die na oktober 1988 (lees : 1998) zijn ontvangen. Het [ar-
beids]hof merkt tevens op dat [de eiseres] zwijgt over de 'beëindiging om een dringende 
reden', terwijl deze in het Nederlands ter kennis is gebracht. [De eiseres] heeft geen enkele 
arbeidsprestatie meer geleverd en zij heeft noch in oktober 1988 (lees : 1998) noch in ja-
nuari 1989 (lees : 1999) aangevoerd dat het ontslag niet was gegeven en zij heeft evenmin 
aangeboden om voort te blijven werken;

Bijgevolg rijst de vraag wie de overeenkomst heeft beëindigd en op welke datum deze 
moet worden vastgesteld. Het [arbeids]hof meent dat de partijen deze vragen niet naar ge-
noegen van recht hebben behandeld;

Alvorens over de hogere beroepen uitspraak te doen, moeten de partijen hierover meer 
uitleg verschaffen;

Daartoe wordt de heropening van het debat bevolen" (arrest van 20 oktober 2004) en
"Beëindiging van de overeenkomst op 28 oktober 1998 of op 7 januari 1999
A. Het [arbeids]hof heeft bij arrest van 20 oktober 2004 het volgende beslist :
'De [verweerster] toont niet aan dat zij de ontslagbrief met kennisgeving van de opzeg-

gingstermijn in het Frans heeft verstuurd. Hieruit dient niet alleen het gevolg te worden 
getrokken dat de opzegging nietig is maar ook dat het ontslag niet ter kennis is gebracht, 
aangezien er geen enkele in het Frans opgestelde akte bestaat, evenmin als er, in die taal, 
enige uitdrukking is van het voornemen om de overeenkomst te beëindigen. Hetzelfde 
geldt voor het ontslag om een dringende reden, die op 7 januari 1999, eveneens in het 
Vlaams, ter kennis is gebracht. Dit blijkt duidelijk uit het dossier, aangezien de Franse 
vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn gevoegd. Er moet ook wor-
den onderstreept dat het C4-document eveneens in het Vlaams is opgesteld en dus zonder 
enig gevolg is;

Het [arbeids]hof heeft de partijen verzocht uitleg te verschaffen over 'de vraag wie de 
overeenkomst beëindigd heeft en op welke datum die beëindiging moet worden vastge-
steld'. Dit verzoek volgde op de vaststelling dat '[de eiseres] geen enkele arbeidsprestatie 
meer heeft geleverd en noch in oktober 1988 (lees:  1998) noch in januari  1989 (lees: 
1999), aangevoerd heeft dat het ontslag niet was gegeven en evenmin aangeboden heeft 
om voort te blijven werken';

a) De [verweerster] beroept zich op [...] het gezag van gewijsde van het arrest van 20 
oktober 2004, in zoverre dit beslist dat er op 28 oktober 1998 en 7 januari 1999 geen ont-
slag is gegeven;

[De eiseres] houdt immers vol dat haar overeenkomst is beëindigd door de kennisge-
ving, op 7 januari 1999, van een ontslag om een dringende reden;
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Zij betoogt dat er een bewijs bestaat van het feit dat de brief van 7 januari 1999 in het 
Frans is verstuurd en dat de partijen de verzending van de brief van 7 januari 1999, in het 
Frans, niet betwisten;

b) 1. [...]
2. Het rechtscollege dat het arrest van 20 oktober 2004 heeft gewezen, kan niet op-

nieuw worden samengesteld wegens de inrustestelling van de voorzitter van de kamer;
De raadsheer in sociale zaken die het debat heeft bijgewoond op de terechtzitting van 

22 september 2004 en het arrest van 20 oktober 2004 heeft ondertekend, herinnert zich dat 
er op de terechtzitting van 22 september 2004 een debat is gevoerd over de vraag van de 
nietigheid van de brief van 7 januari 1999 wegens schending van het decreet van 30 juni 
1982 en van de gevolgen van die nietigheid op het ontslag;

De advocaat van [de verweerster] bevestigt dat die nietigheid op de terechtzitting van 
22 september 2004 is besproken;

De advocaat van [de eiseres], die zich op de terechtzitting van 22 september 2004 heeft 
laten vertegenwoordigen, verklaart dat zijn medewerkster hem geen betwisting over deze 
aangelegenheid heeft gemeld;

Gelet op de voorgaande gegevens, moet vastgesteld worden dat de vraag van de nietig-
heid, wegens niet-naleving van de regels over het taalgebruik in de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en hun personeel, van het op 7 januari 1999 ter kennis gebrachte 
ontslag en van de gevolgen van die nietigheid op de terechtzitting van 22 september 2004, 
is besproken;

3. Het arrest van 20 oktober 2004 beslist :
dat er geen enkel bewijs is van het feit dat de Franse vertaling van de brief van 7 januari 

1999 gevoegd was bij de ontslagbrief, dat oorspronkelijk in het Vlaams was opgesteld;
dat de ontslagen van 28 oktober 1998 en 7 januari 1999 nietig zijn;
dat er geen uitdrukking is, in het Frans, van het voornemen om de overeenkomst te be-

ëindigen, en de C4 zelf (op 29 maart 1999) in het Vlaams [is] opgesteld en 'dus nietig en 
zonder enig gevolg' [is];

Gelet op het voorgaande, zijn die beslissingen definitief;
C. a) De vordering van [de eiseres] tot betaling van een opzeggingsvergoeding is ge-

grond op de beëindiging van de overeenkomst op 7 januari 1999 [...];
Aangezien [de eiseres] niet aantoont dat het ontslag op die datum op rechtsgeldige wij-

ze ter kennis is gebracht of aangekondigd, moet haar vordering tot vergoeding verworpen 
worden" (arrest van 10 januari 2006).

Grieven
Luidens artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten, kan elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt over-
gelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.

Artikel 39, §1, van die wet bepaalt dat, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd 
gesloten is, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder in-
achtneming van de opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeg-
gingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Te dezen werd niet be-
twist dat de eiseres gebonden was door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het arbeidshof oordeelt in zijn arrest van 20 oktober 2004 dat, te dezen, krachtens de 
artikelen 1 en 2 van het decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid 
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van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en 
hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet 
en de reglementen, het ontslag van de eiseres in het Frans diende te geschieden, aangezien 
zij in Waterloo werkte, en het beslist in datzelfde arrest dat er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling van de brief van ontslag om een dringende reden van 7 januari 
1999 bij de ontslagbrief is gevoegd, dat oorspronkelijk in het Vlaams was opgesteld. Het 
arbeidshof brengt die beslissing in zijn arrest van 10 januari 2006 ter sprake en leidt eruit 
af dat de eiseres niet aantoont dat het ontslag op 7 januari 1999 op rechtsgeldige wijze ter 
kennis is gebracht of aangekondigd.

Volgens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, is het de rechter 
verboden om in een aangelegenheid die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een be-
twisting op te werpen waarvan de partijen in hun conclusies het bestaan hadden uitgeslo-
ten.

Overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk Wetboek, mag de 
rechter de bewijskracht van een akte niet miskennen door ze een betekenis te geven die 
volkomen onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, met name door te oordelen dat de 
akte een bewering bevat die er niet in voorkomt of dat ze geen bewering bevat die er wel 
in voorkomt.

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging houdt in dat de partijen in staat 
moeten zijn de feiten en de rechtsgrond op basis waarvan hun vordering aangenomen of 
verworpen zal worden, tegen te spreken. In navolging van dit algemeen rechtsbeginsel, 
moet de rechter de eiser toestaan zijn middelen naar voren te brengen wanneer hij over-
weegt zijn vordering te verwerpen op een rechtsgrond die voor hem niet was uiteengezet.

In zijn appelconclusie vóór het arrest van 20 oktober 2004 heeft de werkgever geens-
zins betwist dat zijn aangetekende brief van 7 januari 1999, waarin hij de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst van de eiseres om een dringende reden aankondigde, een exem-
plaar, in het Frans, van die brief bevatte.

De verweerster heeft in haar conclusie gepreciseerd :
"Toen [de directeur en een bediende] de documenten de volgende dag herlazen, werden 

ze zich bewust van de ernstige feiten die beschreven stonden in de aangetekende brief die 
[de verweerster] op maandag 7 januari 1999 aan [de eiseres] had toegezonden, en waarin 
zij haar beslissing meedeelde om de arbeidsovereenkomst van [de eiseres] om een drin-
gende reden te beëindigen :

'Wij hebben vandaag vernomen [...].
Deze feiten vormen, wat ons betreft, onmiskenbaar een dringende reden en we zijn bij-

gevolg genoodzaakt om de lopende opzeggingstermijn onmiddellijk en zonder vergoeding 
te beëindigen".

[De verweerster] heeft in die zelfde conclusie gepreciseerd :
"De belangrijkste vraag bestaat erin te weten of de arbeidsovereenkomst op 28 oktober 

1998 is beëindigd met de verzending van de aangetekende brief, vermeld in de bijlagen 3 
en 3bis, of op 7 januari 1999, na de ontdekking van de ernstige fout van [de eiseres] (zie 
stukken 10a en 10b)".

Stuk 10a was een eensluidend verklaard afschrift van de originele, in het Nederlands 
opgestelde brief van ontslag om een dringende reden.

Stuk 10b was een eensluidend verklaard afschrift van de originele, in het Frans opge-
stelde brief van ontslag om een dringende reden.

De verweerster heeft geenszins betoogd dat het ontslag om een dringende reden nietig 
was wegens schending van de wet inzake het taalgebruik in sociale zaken. Zo betoogde de 
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verweerster :
"De aan [de eiseres] verweten handelingen vormen een ernstige fout en aangezien deze 

binnen de wettelijke termijn van drie dagen ter kennis is gebracht, is het ontslag zonder 
vergoeding, die de opzeggingstermijn beëindigt, overeenkomstig de wet gegeven".

De vaststellingen (1) dat de verweerster in haar conclusie wees op de aangetekende 
brief van 7 januari 1999 waarin zij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om een 
dringende reden aankondigde, en aldus naar de stukken 10a en 10b verwees, waarbij stuk 
10b de in het Frans opgestelde ontslagbrief was, (2) dat zij de aangetekende brief met aan-
kondiging van de beëindiging van de overeenkomst om een dringende reden in het Frans 
citeerde en (3) dat zij concludeerde dat het ontslag zonder vergoeding overeenkomstig de 
wet was gegeven, kunnen geenszins in die zin worden uitgelegd dat de verweerster be-
twistte dat de brief van ontslag om een dringende reden in het Frans was verstuurd.

De vaststelling, door het bestreden arrest van 10 januari 2006 uit bepaalde verklaringen 
afgeleid, dat de vraag van de nietigheid, wegens niet-naleving van de regels betreffende 
het taalgebruik in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer, van het op 7 
januari 1999 ter kennis gebrachte ontslag alsook de gevolgen van die nietigheid op de te-
rechtzitting van 22 september 2004 is besproken, houdt geenszins in dat de verweerster 
betoogd had dat de kennisgeving van het ontslag om een dringende reden geen in het 
Frans gestelde brief bevatte.

Daaruit volgt dat het arbeidshof, dat beslist dat niet bewezen was dat de brief van 7 ja-
nuari 1999, op grond waarvan het ontslag om een dringende reden gegeven werd, een 
exemplaar van de brief in het Frans bevatte, een betwisting opwerpt waarvan de partijen 
het bestaan in hun conclusies uitgesloten hebben (miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt om, in een aangelegenheid 
die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een betwisting op te werpen waarvan de par-
tijen in hun conclusies het bestaan hebben uitgesloten, zoals dat rechtsbeginsel is vastge-
legd in de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en, op zijn minst, het 
recht van verdediging van de eiseres miskent door haar niet toe te staan haar verweermid-
delen daartegen voor te dragen (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging). Indien aangenomen moet worden dat het arbeidshof oordeelt dat de ver-
weerster, in haar conclusie vóór het arrest van 20 oktober 2004, betwist heeft dat de brief 
van 7 januari 1999 betreffende het ontslag van de eiseres om een dringende reden een 
brief in het Frans bevatte die het ontslag aankondigde en de dringende reden preciseerde - 
quod non -, dan geeft het arbeidshof aan de conclusie van de verweerster vóór het arrest 
van 20 oktober 2004, die deze betwisting geenszins bevat, een uitlegging die niet verenig-
baar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die con-
clusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof heeft daarenboven niet wettig kunnen beslissen dat niet bewezen was 
dat het ontslag om een dringende reden van 7 januari 1999 in het Frans ter kennis was ge-
bracht "aangezien de Franse vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er 
geen enkel bewijs is van het feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn 
gevoegd".

Het regelmatig door de verweerster neergelegde stuk 10b, dat samen met stuk 10a het 
stuk 10 van haar inventaris vormt, bevatte, onder het getypte gedeelte, immers niet louter 
de door het arbeidshof gepreciseerde vermelding "conforme à l'original", maar wel de ver-
melding "pour copie conforme à l'original". Het arbeidshof miskent bijgevolg de bewijs-
kracht van die akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk 
Wetboek).

Daarenboven betekent de vermelding "pour copie conforme à l'original" ("voor eenslui-
dend verklaard afschrift van het origineel") dat de weergegeven tekst conform de tekst 
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van het origineel is en niet dat het een vertaling van de originele tekst is. In zoverre het ar-
beidshof oordeelt dat de handgeschreven vermelding onderaan het door de verweerster 
voorgelegde stuk 10b betekent dat het een vertaling van de originele tekst vormt, miskent 
het de bewijskracht van dat stuk, door het een uitlegging te geven die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen en de draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), of leidt het uit die handgeschreven vermelding op zijn 
minst een gevolg af die hiermee geen verband houdt (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat niet bewezen was dat het 
ontslag om een dringende reden van 7 januari 1999 niet in strijd was met het taalgebruik 
in sociale zaken (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 30 juni 1982 in-
zake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten 
van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen).

Het arbeidshof heeft bijgevolg niet wettig kunnen concluderen dat de eiseres niet het 
bewijs geleverd heeft van een op 7 januari 1999 rechtsgeldig gegeven of aangekondigd 
ontslag om een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten en dat de vordering tot betaling van een compensatoire 
opzeggingsvergoeding van de eiseres, die de gegrondheid van de tegen haar aangevoerde 
dringende reden betwistte, verworpen moest worden (schending van de artikelen 35 en 39, 
§1, van de voormelde wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest van 20 oktober 2004 beslist dat "het ontslag om een drin-

gende reden [...] op 7 januari 1999 [...] in het Vlaams ter kennis is gebracht".
Noch uit de conclusies die  de partijen vóór dat  arrest  hebben uitgewisseld, 

noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het arbeidshof van 22 sep-
tember 2004, waarop de zaak is gepleit, noch uit het bestreden arrest van 20 ok-
tober 2004 zelf, blijkt dat de vraag van de taal waarin de brief van 7 januari 1999 
de eiseres op de hoogte brengt van de dringende reden op grond waarvan zij ont-
slagen wordt, tussen de partijen is besproken.

Het bestreden arrest van 20 oktober 2004, dat over die vraag ambtshalve uit-
spraak doet zonder de eiseres toe te staan hierover verweer te voeren, miskent 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Het middel is in zoverre gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest van 20 oktober 2004 leidt tot vernietiging 

van het arrest van 10 januari 2006, dat het gevolg ervan is.
Er bestaat daarenboven geen grond tot onderzoek van de rest van het middel, 

die niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 20 oktober 2004, behalve in zoverre het het 

hoofdberoep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het arrest van 10 januari 2006.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest en van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Lefèbvre.

Nr. 661

2° KAMER - 19 december 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - DRAAGWIJDTE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - VERGOEDING - ARBEIDSONGEVAL - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT 
CUMULATIE - DRAAGWIJDTE

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - 
SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - VERSCHIL IN MEER VAN DE 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - BEREKENING

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - VERGOEDING - ARBEIDSONGEVAL - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT 
CUMULATIE - VERSCHIL IN MEER VAN DE SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - 
BEREKENING

5º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - MATERIËLE SCHADE INGEVOLGE TIJDELIJKE EN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - VERGOEDINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP EENZELFDE SCHADE - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - VERSCHIL IN MEER VAN DE SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - BEREKENING

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERGOEDING - 
ARBEIDSONGEVAL - MATERIËLE SCHADE INGEVOLGE TIJDELIJKE EN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - VERGOEDINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP EENZELFDE SCHADE - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - VERSCHIL IN MEER VAN DE 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - BEREKENING

1º, 2º, 3º en 4º Krachtens artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat  
de volgens het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op 
de  vergoeding  van  de  lichamelijke  schade  zoals  zij  gedekt  is  door  deze  wet,  mag  
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samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen 
de  getroffene  en  diens  rechthebbenden  aldus  aanspraak  maken  op  vergoeding  van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop  
van het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking  
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de  
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet1.

5º  en  6º  Vergoedingen  voor  materiële  schade  ingevolge  tijdelijke  en  blijvende  
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag 
van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke  en  blijvende  arbeidsongeschiktheid  verschuldigd  zijn,  moeten  worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens  
het gemene recht. 

(D. e.a. T. C.)

ARREST

(A.R. P.06.0944.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 17 mei 2006.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. Artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de volgens het 

gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de ver-
goeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag sa-
mengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen. 

De getroffene en diens rechthebbenden kunnen aldus aanspraak maken op ver-
goeding van lichamelijke schade volgens het  gemene recht,  in  zoverre de op 
grond van het gemene recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wette-
lijke vergoedingen die aan de getroffene worden betaald op grond van de Ar-
beidsongevallenwet en enkel tot beloop van het verschil.

Om dit verschil te berekenen moet de rechter dus een vergelijking maken tus-
sen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de ver-
goedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet.

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende arbeids-

1 Zie Cass. 25 april 1990, A.R. 7823, nr. 495; Cass. 21 okt. 1992, A.R. 9793, nr. 678; Cass. 22 sept. 
1993, A.R. P.93.0567.F, nr. 366; Cass. 24 okt. 2001, A.R. P.01.0704.F, nr. 568; Cass. 27 feb. 2002, 
A.R. P.01.1492.F, nr. 136. 
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ongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag 
van de arbeidsongeschiktheiduitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet 
voor  tijdelijke  en  blijvende  arbeidsongeschiktheid  verschuldigd  zijn,  moeten 
worden vergeleken met de totale vergoeding die voor diezelfde schade verschul-
digd is volgens het gemene recht.

2. De appelrechters vergelijken de vergoeding volgens de Arbeidsongevallen-
wet en het gemene recht niet op het totale bedrag van de vergoeding voor de ma-
teriële schade, zijnde de schade wegens loonverlies tijdens de tijdelijke en de 
blijvende arbeidsongeschiktheid en de schade veroorzaakt door de noodzaak van 
meerinspanningen. Ze vergelijken die bedragen afzonderlijk en los van elkaar.

Aldus schenden ze artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.
De grief is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het vonnis in zoverre het uitspraak doet over vergoedingen wegens 

loonverlies en meerinspanningen tijdens de periode van tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid en wegens materiële schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten.
Laat de overige helft van de kosten ten laste van de verweerder.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdend in hoger beroep.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 662

2° KAMER - 19 december 2006

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MOREEL 
BESTANDDEEL

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - OPZETTELIJKE 
SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN 
DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL

3º MISDRIJF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN 
VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN 
EN VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL



2698 HOF VAN CASSATIE 19.12.06 - Nr. 662 

4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MEERDERE 
DADERS - MET HETZELFDE OOGMERK GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN 
VERWONDINGEN - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE 
MEDEDADERS VOOR DE GEVOLGEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - 
GRENZEN - MARGINALE TOETSING

5º MISDRIJF — DEELNEMING - OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MET 
HETZELFDE OOGMERK GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEDADERS VOOR DE 
GEVOLGEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - GRENZEN - MARGINALE 
TOETSING

6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE 
GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MEERDERE DADERS - MET HETZELFDE OOGMERK 
GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEDADERS VOOR DE GEVOLGEN - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - GRENZEN - MARGINALE TOETSING

1º, 2º en 3º Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde  
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer  
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de  
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 

4º, 5º en 6º De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat  
allen  die  met  eenzelfde  oogmerk,  gezamenlijk  en  gelijktijdig,  dit  is  binnen  eenzelfde 
tijdsvak  en  uitvoering,  als  daders  of  mededaders,  zoals  bepaald  in  artikel  66 
Strafwetboek,  aan  een  persoon  slagen  en  verwondingen  hebben  toegebracht,  mede 
strafrechtelijk  verantwoordelijk  moeten  worden  geacht  voor  het  geheel  van  deze  
handelingen en derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan 
alleen nagaan of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden  
die dit oordeel niet kunnen schragen. (Artt. 66, 392, 398, 399 en 400, Sw.)

(S. e.a..)

ARREST

(A.R. P.06.1170.N)

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

Antwerpen van 29 juni 2006.
De eisers I voeren in een memorie met dezelfde inhoud drie middelen aan. 
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Eerste middel in zijn geheel
3. De eisers I voeren aan dat zij niet konden schuldig bevonden worden aan de 

slagen met verzwarende omstandigheid toegebracht door de eiser C daar de ap-
pelrechters vaststellen dat de slagen in twee fasen werden toegebracht.

4. De artikelen 392 en 398 Strafwetboek stellen strafbaar hij die met het oog-
merk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ont-
moet, aan te randen, hem opzettelijk slagen of verwondingen toebrengt. De arti-
kelen 399 en 400 Strafwetboek voorzien bovendien in strafverzwaring in het ge-
val de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer bepaalde gevol-
gen hebben gehad. Het is voor deze wettelijke strafverzwaring niet vereist dat de 
dader het bepaalde gevolg van de door hem toegebrachte slagen of verwondin-
gen heeft gewild.

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden 
dat allen die met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen 
eenzelfde tijdsvak en uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in arti-
kel 66 Strafwetboek, aan een persoon opzettelijk slagen of verwondingen hebben 
toegebracht, mede strafrechtelijk verantwoordelijk moeten worden geacht voor 
het geheel van deze handelingen en derhalve ook voor alle gevolgen daarvan 
voor het slachtoffer.

Het Hof kan alleen nagaan of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op fei-
telijke omstandigheden die dit oordeel niet kunnen schragen.

5. De appelrechters stellen in feite vast: "Alle andere feitelijke beweringen van 
beklaagden ten spijt, bewezen is en blijft dat het slachtoffer quasi onmiddellijk 
tegen de grond geslagen werd, daar bleef liggen en vervolgens verder gestampt 
en geslagen werd door de drie beklaagden ..." en verder: "Ook tweede beklaagde 
S D en derde beklaagde O K hebben daaraan ten volle deelgenomen: het feit dat 
eerst zij beiden en pas nadien C (en zij alsdan niet meer) geslagen hebben doet 
daaraan geen afbreuk;" (pagina 12). Zij stellen verder vast: "Tweede beklaagde S 
D en derde beklaagde O K hebben een even groot aandeel in de schuld en de ge-
volgen". (pagina 14).

6. Anders dan waarvan het middel uitgaat, stellen de appelrechters hiermede 
niet vast "dat de slagen in twee fasen werden toegebracht", maar oordelen zij in-
tegendeel onaantastbaar dat de onderscheiden handelingen van de beklaagden, en 
onder meer ook van de eisers, de gezamenlijke en gelijktijdige uitvoering zijn 
van dezelfde aanranding die voor het slachtoffer een in artikel 400 Strafwetboek 
bepaald gevolg heeft gehad.

De appelrechters laten hierbij hun beslissing steunen op feitelijke omstandig-
heden die hun oordeel schragen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. De Deken, Antwerpen.

Nr. 663

2° KAMER - 19 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING NA CASSATIE - MET 
HET CASSATIEARREST OVEREENSTEMMENDE BESLISSING VAN DE VERWIJZIGINGSRECHTER - 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
OPDRACHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VERJARING

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN VERWIJZING VAN DE 
RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - GEVALLEN

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN VERWIJZING VAN DE 
RAADKAMER - OORDEEL OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
OPDRACHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEK VAN DE VERJARING 
SEDERT DE DOOR DE RAADKAMER BEPAALDE DATUM VAN HET MISDRIJF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE BETREFFENDE 
HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DOOR VERJARING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERZUIM VAN DE RAADKAMER DE DATUM OF HET TIJDSBESTEK VAN HET MISDRIJF TE BEPALEN - 
ONREGELMATIGE VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
OGENBLIK WAAROP HET GEBRUIK EINDIGT - BEKENTENIS MET VERZAKING AAN HET BEOOGDE DOEL - 
BEGRIP

1º Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen een tweede 
beslissing,  na  cassatie,  in  zoverre  de  beslissing  van  de  rechter  op  verwijzing  
overeenstemt met het eerste cassatiearrest, geen cassatieberoep toegelaten1. (Art. 440, 

1 Zie Cass. 21 sept. 1981, A.R. M458N, nr. 54; Cass. 5 april 1991, A.R. 6436, nr. 408; Cass. 18 jan.  
1993, A.R. 8151, nr. 33, met concl. proc.-gen. LENAERTS; Cass. 6 juni 2005, A.R. S.04.0181.F, nr. 
322, met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ.
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Sv.)

2º  Bij  het  oordeel  over  het  bestaan  van  voldoende  bezwaren,  moet  de  raadkamer  
ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken; ze moet hierbij onder  
meer onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf  dat de verdachte zou kunnen 
hebben gepleegd, niet verjaard is2. (Art. 21, V.T.Sv.; Artt. 128, 129 en 130, Sv.)

3º  en  4º  Overeenkomstig  artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  kan  de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de  verwijzingsbeschikking  van  de  raadkamer;  daartoe  behoren  onder  meer  de  
onregelmatigheden,  verzuimen  of  nietigheden  met  betrekking  tot  de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet-ontvankelijkheid  of  van verval  van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende  
bezwaren3.

5º  Bij  een  ontvankelijk  hoger  beroep  van  de  inverdenkinggestelde  tegen  de 
verwijzingsbeschikking is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd en  
verplicht  de  verlopen  verjaring  sedert  de  door  de  beschikking  van  de  raadkamer  
bepaalde datum van het misdrijf  en de eventuele schorsingen en stuitingen ervan te  
onderzoeken. 

6º Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde, die bij een schriftelijke  
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, is de  
kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spreken over het  
bestaan van bezwaren; wanneer de raadkamer evenwel niet de datum of het tijdsbestek  
van  het  misdrijf,  waaromtrent  voldoende  bezwaren  bestaan,  heeft  bepaald,  is  de  
verwijzingsbeschikking  onregelmatig  en  is  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  
noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepalen4.

7º De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of een gebruik van  
een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafbare gebruik daarvan;  
hiervoor is vereist dat hij verzaakt aan het met het gebruik van de valsheid of van het 
valse of vervalste stuk beoogde doel, hetgeen inhoudt dat hij  niet  langer de valsheid  
inroept om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen5. (Artt. 
196 en 197, Sw.)

(DEM ASS. n.v. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1194.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2006, op verwijzing gewezen in-
gevolge arrest van het Hof van 11 mei 2004.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

2 Cass. 6 nov. 1996, A.R. P.96.0695.F, nr. 421.
3 Cass. 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, voltallige zitting, met concl. O.M.; Cass. 3 okt. 2000, 
A.R. P.00.1152.N, nr. 512; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave, Maklu 2005, p. 
617, nr. 1286.
4 Zie Cass. 29 jan. 2003, A.R. P.02.1368.F, nr. 64; Cass. 28 juni 2005, A.R. P.05.0658.N, nr. 380 
met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH;  Cass. 8 nov. 2005, A.R. P.05.1191.N, nr. 578; Cass. 5 april 
2006, A.R. P.06.0098.F, nr. 203; Cass. 28 nov. 2006, A.R. P.06.1234.N, nr. 608; Cass. 5 dec. 2006, 
A.R. P.06.1218.N, nr. 624.
5 Zie Cass. 16 okt. 1996, A.R. P.96.0950.F, nr. 384. 
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aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt tegen 

een tweede beslissing, na cassatie, in zover zij overeenstemt met het eerste cassa-
tiearrest, geen cassatieberoep toegelaten. 

2. Het verwijzingsarrest van het Hof van Cassatie oordeelde: "Dat het onder-
zoeksgerecht dat bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide gerechte-
lijk onderzoek over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de straf-
vordering door verjaring moet oordelen, zich niet kan vergenoegen met een pri-
ma facie onderzoek van die verjaring; dat het op grond van de precieze feiten 
waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachten voldoende bezwaren 
bestaan, moet onderzoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen 
achten, al dan niet verjaard zijn."

Het bestreden arrest voegt zich naar deze beslissing van het Hof betreffende 
dit rechtspunt.

In zoverre het cassatieberoep opkomt tegen het oordeel van het bestreden ar-
rest waar het zich voegt naar de beslissing van het Hof, is het niet ontvankelijk. 

Eerste middel
3. Overeenkomstig de artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering 

oordeelt de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging of er voldoende be-
zwaren bestaan om een verdachte hetzij wegens een overtreding of een van de in 
de artikel 138 bedoelde wanbedrijven naar de politierechtbank te verwijzen, het-
zij wegens een misdrijf dat strafbaar blijkt te zijn met correctionele straffen, be-
houdens het geval bedoeld in artikel 129, eerste lid, naar de correctionele recht-
bank te verwijzen. 

Bij het oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren, moet de raadkamer 
ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken.

Ze moet hierbij onder meer onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf 
dat de verdachte zou kunnen hebben gepleegd, niet verjaard is. Indien dit het ge-
val is, kan het strafgerecht over het feit niet meer oordelen en moet de raadkamer 
de verdachte buitenvervolging stellen. 

4. Overeenkomstig artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering kan de inver-
denkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen beroep instellen tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer.

Daartoe behoort niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van vol-
doende bezwaren. Tegen dit oordeel kan de inverdenkinggestelde geen beroep 
instellen.

Daartoe behoren onder meer wel de onregelmatigheden, verzuimen of nietig-
heden met betrekking tot de verwijzingsbeschikking en de gronden van niet-ont-
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vankelijkheid of van verval van de strafvordering.
5. De verjaring van de strafvordering moet worden beoordeeld aan de hand 

van, enerzijds, de datum waarop dit misdrijf is gepleegd, anderzijds, de tijd die 
sedertdien  verlopen  is  hierbij  rekening  gehouden  met  de  verjaringstermijnen 
voor de onderscheiden misdrijven bepaald in de artikelen 21 en 21bis Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en de eventuele schorsingen en stuitin-
gen van de verjaring bepaald in de daarop volgende artikelen 22, 23, 24 en 25.

6. Bij een ontvankelijk beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwij-
zingsbeschikking, is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd 
en verplicht de verlopen verjaring sedert de door de beschikking van de raadka-
mer bepaalde datum van het misdrijf en de eventuele schorsingen en stuitingen 
ervan te onderzoeken.

7. Bij een ontvankelijk beroep van de inverdenkinggestelde die bij schriftelijke 
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, 
is de kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spre-
ken over het bestaan van bezwaren. Heeft de raadkamer evenwel niet de datum 
of het tijdsbestek van het misdrijf waaromtrent voldoende bezwaren bestaan, be-
paald, is de verwijzingsbeschikking onregelmatig en is de kamer van inbeschul-
digingstelling noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepa-
len.

8. De beschikking van de raadkamer overwoog:
"2. Schending van de rechten van de verdediging door onduidelijkheid in de 

vordering:
De vordering van het openbaar ministerie is zeer gedetailleerd. Inzake alle ten-

lasteleggingen en onderdelen ervan wordt duidelijk de datum van elk feit ver-
meld. Betreffende het gebruik van valse stukken wordt vermeld: tot op heden.

De [eisers] weten derhalve precies wat hen ten laste gelegd wordt en kunnen 
hierop ten volle vrij tegenspraak geven.

Er is dan ook geen enkele onregelmatigheid of welke omstandigheid ook voor-
handen die de rechten van verdediging van de [eisers] op welke wijze ook zou 
kunnen schenden.

3. Verjaring
De [eisers] wordt niet alleen het misdrijf valsheid in geschrifte ten laste ge-

legd, doch ook het gebruik ervan. Het is vaste rechtspraak dat bij dergelijke ten-
lasteleggingen de verjaring van de strafvordering zowel ten opzichte van de vals-
heid als van het gebruik van valse stukken, eerst ingaat vanaf de laatste gebruik-
making ervan.

De beoordeling van de duur van de gebruikmaking, is in casu een beoordeling 
ten gronde, die derhalve enkel de strafrechter toekomt. Deze raadkamer kan en-
kel  vaststellen  dat  er  in  het  strafonderzoek  gegevens  voorhanden zijn  die  de 
strafrechter er zouden kunnen toe brengen te oordelen dat valse stukken tot een 
bepaald tijdstip werden gebruikt,  waardoor de strafvordering alsdan niet door 
verjaring vervallen zou zijn.

Het komt eveneens de strafrechter toe te oordelen over de eenheid van opzet 
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tussen de verschillende ten laste gelegde feiten en uitspraak te doen over de toe-
passelijkheid van de regelen van de eendaadse samenloop." 

Met deze overwegingen oordeelde de raadkamer niet dat er voldoende bezwa-
ren bestonden van gebruik van valse stukken "tot op heden", maar slechts dat 
eventueel voor de correctionele rechtbank zou kunnen blijken dat er "tot op he-
den" nog gebruik van valse stukken was geweest. Hiermede stelde de raadkamer 
niet zelf vast dat daaromtrent op het ogenblik van haar beschikking voldoende 
bezwaren bestonden. De beslissing van de raadkamer was op dit punt dus onre-
gelmatig.

9. Gelet op die onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking was de kamer 
van inbeschuldigingstelling hier zelf gehouden de bezwaren tegen de eiser  in 
verband met het gebruik van de valse stukken te onderzoeken. Hierdoor trad ze 
niet buiten haar saisine. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
10. De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of het 

gebruik van een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafba-
re gebruik daarvan. Hiervoor is vereist dat hij het gebruik van het met de vals-
heid of het gebruik van het valse stuk of vervalste stuk beoogde doel verzaakt. 
Dat hij verzaakt houdt in dat hij niet langer de valsheid inroept om daarmee on-
rechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen.

11. Het bestreden arrest overweegt: "Te dezen is het duidelijk dat de [eerste 
verweerster] op 17 maart 1994 door nieuwe positieve daad aan het verder ge-
bruik van haar valsheden verzaakte, daar zij toen tegenover de auditdienst van 
Axa Belgium (L en C) het ganse fraudegebeuren erkende en diende vast te stel-
len dat door de ontdekking van haar deelname aan de fraude zij het deel van de 
onrechtmatig verkregen vergoedingen niet langer kon blijven behouden (zie kaft 
2 st. 5 en bijlage A 4 antwoord van [eerste verweerster] - K. I a). Aangezien de 
verzekeringsmaatschappij [eiseres] als rechtsopvolger van [...] tot de bekentenis 
geloof was blijven hechten aan de gebruikte valse documenten, die vals werden 
opgemaakt en gebruikt door [eerste verweerster], zoals er bezwaren zijn, verlo-
ren deze geschriften pas op dat moment het nuttig effect dat deze inverdenking-
gestelde ervan verwachtte, namelijk zowel het behoud van de ten onrechte ver-
kregen vergoedingen voor haarzelf als voor de inverdenkinggestelden, die zij ter-
wille is geweest en de verberging van het fraudesysteem. In casu situeert het 
laatste nuttig gebruik van de valsheden zich in hoofde van de [eerste verweer-
ster] tot en met 16 maart 1994."

Met deze overwegingen waarmede het bestreden arrest oordeelt dat de eerste 
verweerster met haar bekentenis tevens het gebruik van de valse documenten 
verzaakte, verantwoordt het zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Derde middel
Eerste onderdeel
12. De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of het 
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gebruik van een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafba-
re gebruik daarvan. Hiervoor is vereist dat hij tevens het gebruik van het met de 
valsheid of het gebruik van het valse stuk of vervalste stuk beoogde doel ver-
zaakt. Dat hij verzaakt houdt in dat hij niet langer de valsheid inroept om daar-
mee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen.

13. Het bestreden arrest overweegt: "Te dezen is het duidelijk dat de [tweede 
en derde verweerders] op 23 november 1993 elk door een nieuwe positieve daad 
aan het verder gebruik van hun valsheden verzaakten, daar zij toen in de kanto-
ren van Creyf's Interim N.V. te Antwerpen tegenover de heer Gonissen als verte-
genwoordiger van de vennootschap hebben medegedeeld dat zij  bereid waren 
een bedrag van 30.000.000 toenmalige BF (thans door omzetting in euro: 743 
680,57 euro bedragende) ter beschikking te stellen, daar zij hadden vastgesteld 
dat door de ontdekking van hun deelname aan de fraude zij het deel van de on-
rechtmatig verkregen vergoedingen niet langer konden blijven behouden.(st. 75 
PV nr. 2033/98 dd. 6.3.1998 kaft 8). Aangezien de N.V. Creyfs Interim tot deze 
erkenning geloof was blijven hechten aan de gebruikte valse documenten - die 
vals werden opgemaakt en gebruikt door de [tweede en derde verweerders], zo-
als er bezwaren zijn - verloren deze geschriften pas op dat moment het nuttig ef-
fect dat deze inverdenkinggestelden ervan verwachtten, namelijk zowel het be-
houd van de ten onrechte verkregen vergoedingen voor henzelf als voor de inver-
denkinggestelden, die zij terwille waren geweest en kwam ook een einde aan de 
verberging van het fraudesysteem, dat eveneens door het gebruik van deze vals-
heden door deze inverdenkinggestelden was beoogd."

Met deze overwegingen waarmede het bestreden arrest oordeelt dat de tweede 
en de derde verweerder niet alleen het gebruik van valse stukken bekenden maar 
daarbij het gebruik van de valse documenten verzaakte, verantwoordt het zijn be-
slissing naar recht.

Daaraan wordt niet afgedaan dat de tweede en de derde verweerder, na hun be-
kentenis met verzaking, ingevolge onderlinge twist alsnog weigerden de door het 
strafbare gebruik van de valse stukken veroorzaakte schade te vergoeden.

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

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal –  Advocaten:  mrs. Wouters, Ph. Traest, Brussel, V. Dauginet, Antwerpen, L. 
Martens, Gent en M. Crommen, Antwerpen.
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Nr. 664

2° KAMER - 19 december 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEEN 
ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING - GEVOLG

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest  
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61quater  
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een verzoek tot  
opheffing van een onderzoekshandeling, zonder dat terzelfder tijd, met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de regelmatigheid van het haar voorgelegde  
strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering wordt onderzocht1.  (Art. 
416, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1228.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 augustus 2006.
De eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. De eiseres heeft met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvor-

dering, bij verzoekschrift van 26 juni 2006 aan de onderzoeksrechter te Dender-
monde de opheffing/handlichting gevraagd van het beslag op de daarin vermel-
de, in Polen gelegen onroerende goederen.

2. Bij beschikking van 11 juli 2006 heeft de onderzoeksrechter dat verzoek af-
gewezen. De eiseres stelde daartegen hoger beroep in.

3. Het arrest oordeelt dat de opheffing van de onderzoekshandeling (het be-
slag) de rechten van partijen of derden in het gedrang kan brengen of gevaar kan 
opleveren voor personen of goederen, terwijl de wet in de teruggave of de ver-
beurdverklaring van de betrokken goederen voorziet.

4. Op die gronden bevestigt het arrest de beroepen beslissing en verklaart het 
het hoger beroep ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest doet geen uitspraak over de regelmatigheid van de onderzoeksmaat-

regel maar alleen over de verantwoording ervan.

1 Zie cass. 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278; Cass. 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; 
Cass. 16 dec. 2003, A.R. P.03.1298.N, nr. 652; 14 nov. 2006, A.R. P.06.1233.N, nr. 558.
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Het arrest houdt aldus geen eindbeslissing in en doet geen uitspraak in een der 
gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het casssatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 665

2° KAMER - 19 december 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GETUIGE - ANONIEME 
GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP UITSLUITENDE OF 
BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GETUIGE - 
ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP 
UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE 
SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP 
DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - VASTSTELLING DAT DIT 
OORDEEL NIET OP UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE GESTEUND IS OP DE ANONIEME 
GETUIGENVERKLARING

1º, 2º, 3º en 4º Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten  
het  toepassingsgebied  vallen  van  de  artikelen  75bis,  75ter  en  86bis  tot  86quater  
Wetboek van Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de  
beklaagde  noch  uitsluitend,  noch  op  beslissende  wijze  op  een  dergelijke  anonieme  
getuigenverklaring  mag  laten  steunen,  volgt  uit  geen  enkele  verdragsrechtelijke  of 
wettelijke bepaling dat hij,  bij  ontstentenis van desbetreffende conclusie,  gehouden is  
uitdrukkelijk vast te stellen dat hij die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet  
op beslissende wijze in aanmerking heeft genomen1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging; Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(K.)

ARREST

1 Zie Cass. 12 jan. 1999, A.R. P.98.1204.N, nr. 13.
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(A.R. P.06.1310.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 6 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. In zoverre de rechter in strafzaken anonieme getuigenissen die buiten het 

toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wet-
boek  van  Strafvordering  in  overweging  neemt,  mag  hij  het  oordeel  over  de 
schuld van de beklaagde, noch uitsluitend, noch op beslissende wijze op een der-
gelijke getuigenverklaring laten steunen.

Uit geen verdragsrechtelijke noch wettelijke bepaling volgt dat de rechter, bij 
ontstentenis van een desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te 
stellen dat hij een anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op over-
wegende wijze in aanmerking heeft genomen.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
2. Voor het overige zeggen de rechters dat hun "oordeel over de schuld van (de 

eiser) geenszins uitsluitend op deze (anonieme) getuigenis stoelt".
Het arrest bevat bovendien een reeks andere "overeenstemmende objectieve 

gegevens en vaststellingen van de verbalisanten" die de rechters concreet aanwij-
zen en die zij bespreken. De rechters geven daarbij de redenen aan waarom zij 
die gegevens, zowel afzonderlijk beschouwd als in hun geheel genomen, als ge-
loofwaardig beoordelen.

Met betrekking tot het gewicht dat de rechters aan de vaststellingen van de 
anonieme getuige verlenen, zeggen zij, na toetsing aan de overige gegevens van 
het strafdossier, dat die vaststellingen "juist bleken, overeenkomstig de gegevens 
nadien door de politiediensten verzameld en vastgesteld en de gegevens verstrekt 
door de restaurantuitbater die de (eiser) kende".

De omvang en de samenhang van het geheel van de redenen die het arrest in 
verband met de bewijslevering van de schuld van de eiser vermeldt, sluit uit dat, 
in de door de rechters gevolgde redenering, de anonieme getuigenverklaring be-
slissend was voor hun besluitvorming.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 666

2° KAMER - 20 december 2006

1º BEDREIGINGEN - BEDREIGINGEN ONDER VOORWAARDEN - VOORWAARDEN - BEGRIP - 
BEWIJS

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEDREIGINGEN ONDER VOORWAARDEN - 
VOORWAARDEN - BEGRIP - BEWIJS

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - MISDRIJF - BEDREIGINGEN ONDER 
VOORWAARDEN - VOORWAARDEN

1º, 2º en 3º Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd  
misdadig  opzet  blijkt,  moet  de  voorwaarde  waarvan  de  dader  de  uitvoering  van  de 
mondeling  aangekondigde  aanslag  afhankelijk  stelt,  duidelijk  blijken  uit  hetgeen  
daadwerkelijk is gezegd en niet impliciet uit de context ervan1. (Art. 330, Sw.)

(D. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0807.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 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 Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve middel afgeleid uit de schending van artikel 330 van het 

1 Het  openbaar  ministerie  was  dienaangaande  in  hoofdzaak  de  mening  toegedaan  dat:  "De 
appelrechters stellen aldus, door middel van de getuigenissen en verklaringen die zij uitdrukkelijk 
vermelden,  het  bestaan  vast  van  bedreigingen  onder  voorwaarden,  die  zij  preciseren,  die  aldus 
-impliciet  doch vaststaand- zijn afgeleid uit  de context  waarin die verklaringen en getuigenissen 
werden verricht, tot de omschrijving waartoe deze bijdragen en die niet losgekoppeld kunnen worden 
van de betekenis waarmee zij één geheel vormen. Aldus vormen zij te dezen, door overwegingen, die 
onaantastbaar in feite vaststaan en die niet onverenigbaar zijn met die context zoals die voldoende is 
bepaald, de bestanddelen van bedreigingen onder voorwaarden als bedoeld in artikel 330 van het 
Strafwetboek".
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Strafwetboek :
Artikel 330 van het Strafwetboek straft alleen de mondelinge bedreiging met 

een aanslag op personen of eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten min-
ste drie maanden gesteld is, wanneer dit gepaard gaat met een bevel of met een 
voorwaarde.

De voorwaarde bestaat uit een verplichting tot afgeven, tot al dan niet te han-
delen, die de dader het slachtoffer oplegt op straffe van hem het aangekondigde 
kwaad toe te brengen.

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd 
misdadig opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van 
de mondeling aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, uitdrukkelijk blijken uit 
hetgeen daadwerkelijk is gezegd en niet impliciet uit de context ervan.

De appelrechters wijzen erop dat de eiser, samen met anderen, een complex 
onroerend goed had verworven dat met name door de verweersters wordt be-
woond, dat de nieuwe eigenaars de huurders hadden ingelicht over hun bedoe-
ling om een einde te stellen aan de verschillende huurcontracten, dat de huurders 
geweigerd hadden het gebouw te verlaten en zich hadden beklaagd over de aan-
gevatte werkzaamheden, dat het geschil bij de vrederechter was aanhangig ge-
maakt en dat ten gevolge van de beroering die dergelijke omstandigheden met 
zich meebrengen, de eiser en een andere beklaagde mondelinge bedreigingen 
hadden geuit.

Volgens de appelrechters heeft de eiser zijn huurders laten weten dat hij hen 
ging uitzetten, dat de fout bij hen lag, dat zij de gevolgen ervan zouden dragen en 
dat hij het hen betaald zou zetten.

Het arrest oordeelt dat die mondelinge bedreigingen, met toepassing van arti-
kel 330 van het Strafwetboek, strafbaar zijn omdat de context waarin zij waren 
uitgesproken impliciet aantoont dat de dader de uitvoering van het aangekondig-
de kwaad heeft doen afhangen van de aanhoudende weigering van de slachtof-
fers om het gebouw te verlaten.

Door te beslissen dat mondelinge bedreigingen strafbaar zijn wanneer uit hun 
context kan afgeleid worden dat de dader de uitvoering ervan van een impliciete 
voorwaarde heeft doen afhangen, schenden de appelrechters de wetsbepaling die 
in het middel is bedoeld.

Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die door de eiser zijn aange-
voerd, aangezien die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser :

De eiser doet gedeeltelijk afstand van zijn cassatieberoep, zonder erin te berus-
ten, en voert, voor het overige, geen bijzonder middel aan.

De hierna uit te spreken vernietiging evenwel, op het onbeperkte cassatiebe-
roep van de eiser, beklaagde, van de beslissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld, brengt de vernietiging mee van de definitieve en niet definitie-
ve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hem zijn ingesteld 
en die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing.
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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 Bergen, correctionele kamer.

20 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Castiaux, Brussel en J. Vossen, Brussel.

Nr. 667

2° KAMER - 20 december 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - HOF VAN CASSATIE - ARREST DAT EEN CASSATIEBEROEP VERWERPT 
- ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ARREST DAT EEN CASSATIEBEROEP VERWERPT - 
VERZET - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor  
verzet vatbaar.

(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1579.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verklaring van 4 december 2006 op de griffie van de strafinrichting, ver-

klaart de eiser verzet in te stellen tegen het arrest van het Hof gewezen op 29 no-
vember 2006.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet 

voor verzet vatbaar.
De vordering is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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20 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 668

1° KAMER - 21 december 2006

1º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - REGLEMENT - VERBINDENDE KRACHT - 
STRAFMAATREGEL - WETTIGHEID - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - REGLEMENT - VERBINDENDE KRACHT - STRAFMAATREGELEN - 
WETTIGHEID - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º en 2º Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft  
krachtens haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen 
heeft, onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van  
24 mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw1. (Art. 
2, Wet 24 mei 1921; Artt. 1101 en 1134, B.W.)

(HERD-BOOK BLANC-BLEU BELGE v.z.w. T  P.J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0379.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advoaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vere-

niging;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 1101, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest:
"zegt voor recht dat de beslissing die door [de eiseres], de vereniging zonder winstoog-

merk Herd-Book Blanc-Bleu Belge, op 18 januari 2000 getroffen is en waarbij [de ver-
weerders],  landbouwers,[...] een strafmaatregel werd opgelegd wegens een naar aanlei-
ding van de 46e provinciale marktwedstrijd uitgevoerde test waarbij betamethasone werd 

1 Zie concl. O.M., Pas., 2006, nr. 668.
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aangetroffen  in  de  stier  Gédéon  d'Ochain,  geboren  op  11  december  1998,  nr.  H-B 
986030080-54, tatoeage 98L8D358, onwettig is daar ze het recht van verdediging van de 
bovengenoemde  landbouwers  schendt  aangezien  zij  niet  zijn  opgeroepen  of  verhoord 
vooraleer de beslissing werd genomen;

Zegt voor recht dat die beslissing geen uitwerking kan hebben;
Beveelt de publicatie van het dictum van dit arrest in de tweede, zowel Franstalige als 

Nederlandstalige editie, van het maandblad De Belgische Veefokkerij, die zal volgen op 
de betekening van dit arrest, en zulks op de eventuele kosten van (de eiseres),

Veroordeelt (de eiseres), bij gebrek aan publicatie binnen die termijn, tot betaling van 
een dwangsom van 745 euro per maand vertraging en zegt voor recht dat de veroordeling 
tot de dwangsommen zal ophouden uitwerking te hebben wanneer het bedrag van 6.200 
euro zal zijn bereikt;

Veroordeelt (de eiseres) in de kosten van beide instanties die voor de (verweerders) 
blijkens de overgelegde staat zijn begroot op het bedrag van 1.134,78 euro".

Het beslist aldus op de volgende gronden
"de rechtbank heeft terecht beslist dat de door de raad van bestuur van (de eiseres) op 

18 januari 2000 getroffen beslissing geen scheidsrechtelijke beslissing was op grond dat 
'(dit orgaan) nooit werd verzocht om tussenbeide te komen in een geschil dat erbij aanhan-
gig gemaakt was';

(...)
er bestaat derhalve geen grond tot vernietiging van de litigieuze strafmaatregel;
daarentegen kan aan (de eiseres) worden verweten dat zij het algemeen beginsel van het 

recht van verdediging heeft geschonden door aan (de verweerders) een strafmaatregel met 
zware gevolgen op te leggen, zonder dat het feit dat tot die maatregel heeft geleid hun 
vooraf is medegedeeld en zonder dat zij zijn opgeroepen en gehoord in hun verklaringen 
en verweermiddelen;

de mogelijkheid waarin het reglement voorziet om een tegenexpertise te doen verrich-
ten en/of zich tot een scheidsrechtelijke commissie te wenden nadat de maatregel is opge-
legd doet in geen enkel opzicht afbreuk aan die vaststelling;

het verhoor dat de raad van bestuur op 7 april 2000 van ([de] eiseres) heeft afgenomen 
nadat aan de (verweerders) op 28 januari 2000 was medegedeeld dat 'wat jullie ook aan-
voeren, jullie aansprakelijkheid ontegensprekelijk blijft bestaan', kan het hen berokkende 
nadeel niet herstellen; 

het is niet toelaatbaar dat een zware strafmaatregel wordt uitgesproken zonder dat het 
feit dat ertoe aanleiding geeft, vooraf is medegedeeld aan de vermoedelijke dader en zon-
der dat hem de mogelijkheid is geboden zich te verantwoorden;

de beslissing van 18 januari 2000 schendt, gelet op de hierboven beschreven omstan-
digheden, het recht van verdediging van (de verweerders); zij is onwettig en kan geen uit-
werking krijgen".

Grieven
Artikel 36 van het reglement van Herd-Book Blanc-Bleu Belge op de controle op het 

gebruik van verboden stoffen, waarnaar het arrest verwijst, luidt als volgt :
"Binnen 24 uur na kennis te hebben genomen van het analyseverslag van het laboratori-

um, verklaart Herd-Book Blanc-Bleu Belge het dier positief en deelt het die beslissing, 
met inbegrip van de krachtens de artikelen 55 en 56 opgelegde strafmaatregelen, per aan-
getekend schrijven mee aan de eigenaar van het dier. Een afschrift van die brief zal wor-
den gezonden aan de betrokken provinciale vereniging".
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Artikel 37 preciseert evenwel als volgt:
"De tegen de eigenaar van het dier getroffen strafmaatregelen worden uitvoerbaar zodra 

de termijn om een tegenexpertise aan te vragen verstreken is ".
en artikel 38 vervolgt :
"De eigenaar van het dier dat na het eerste onderzoek positief bevonden is, heeft het 

recht om een tegenexpertise aan te vragen binnen een termijn van 5 werkdagen na de ont-
vangst van de aangetekende brief, bedoeld in artikel 36 ".

Artikel 44 bepaalt wat dat betreft het volgende :
"Ingeval het dier positief wordt bevonden, worden alle hieraan verbonden strafmaatre-

gelen onmiddellijk uitvoerbaar.
Ingeval het dier negatief wordt bevonden en zo er geen bedrog is gepleegd, verliest de 

in artikel 36 bedoelde beslissing van Herd-Book Blanc-Bleu Belge van rechtswege haar 
gevolgen.

De Herd-Book Blanc-Bleu Belge moet haar beslissing en de erin vervatte strafmaatre-
gelen onmiddellijk vernietigen".

Het arrest stelt in dit verband vast dat de verweerders de uitslag van het deskundigenon-
derzoek niet hebben betwist en zij aan hun recht om een tegenexpertise aan te vragen heb-
ben verzaakt.

"Reeds op 19 januari 2000 ondervragen de (verweerders) (de eiseres). Zij betwisten de 
uitslag van het deskundigenonderzoek niet en beroepen zich op hun goede trouw. Zij leg-
gen uit dat, aangezien het dier licht gewond was, hun dierenarts het op 6 oktober1999 het 
product Diprophos heeft ingespoten. Dat product bevat betamethanose, wat zij niet wis-
ten. Die stof heeft als eigenschap dat het lang in het dier blijft.

Zij verzoeken de raad van bestuur van (de eiseres) om met hun uitleg rekening te hou-
den en de zaak zonder gevolg te rangschikken. 

Reeds op 28 januari 2000 wordt akte genomen van het besluit van (de verweerders) om 
af te zien van de door het reglement toegestane tegenexpertise en krijgen zij als antwoord 
dat het niet mogelijk is de zaak zonder gevolg te rangschikken 'aangezien, wat jullie ook 
aanvoeren, jullie aansprakelijkheid ontegensprekelijk blijft bestaan'.

Gelet op die motivering kon het arrest niet zeggen dat "de beslissing van 18 januari 
2000 gelet op de hierboven beschreven omstandigheden, het recht van verdediging van 
(de verweerders) schendt".

Artikel 1 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging be-
paalt immers dat niemand kan gedwongen worden van een vereniging deel uit te maken. 
(Artikel 2) luidt als volgt :

"Al wie lid wordt van een vereniging, verbindt zich, door zijn toetreding, zich te onder-
werpen aan het reglement dier vereniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatrege-
len, krachtens dit reglement getroffen".

Aangezien de verweerders lid waren geworden van de vereniging zonder winstoogmerk 
Herd-Book Blanc-Bleu Belge en haar reglementen hadden aanvaard en aangezien zij niet, 
zoals het voormelde reglement bepaalde, om een tegenexpertise hebben verzocht na ken-
nis te hebben genomen van de aan hen opgelegde strafmaatregelen, konden zij bijgevolg 
de rechter niet vragen om de sancties te vernietigen en kon de rechter, op straffe van de 
autonomie van de eisende vereniging, te miskennen en de bovenaangehaalde artikelen 1 
en 2 van de wet van 24 mei 1921 te schenden, niet beslissen dat die strafmaatregelen on-
wettig waren en zonder gevolgen bleven, op grond dat zij aan de verweerders waren opge-
legd zonder dat zij opgeroepen waren en in hun verklaringen en verweermiddelen waren 
gehoord.
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Bovendien blijkt  uit  de bovenstaande bepalingen van het reglement van Herd-Book 
Blanc-Bleu Belge, dat de verweerders hebben aanvaard door zich bij de vereniging van de 
eiseres, aan te sluiten, meer bepaald uit artikel 37, en uit de motivering zelf van het arrest 
dat de aan de verweerders opgelegde strafmaatregelen pas uitvoerbaar geworden zijn na-
dat zij de mogelijkheid gekregen hadden ze te betwisten en nadat zij het recht hadden ver-
zaakt om een tegenexpertise aan te vragen.

Daaruit volgt dat het arrest, door op de rechtsvordering van de verweerders tot vernieti-
ging van de aan hen opgelegde strafmaatregelen te beslissen dat het recht van verdediging 
van de verweerders geschonden was, omdat de op 18 januari 2001 opgelegde strafmaatre-
gelen zijn uitgesproken zonder dat het feit dat ertoe aanleiding gaf hen was meegedeeld en 
zonder dat zij de mogelijkheid hebben gekregen zich te verantwoorden, tegelijkertijd

1° de artikelen 1 en 2 van de wet van 24 mei 1921 schendt;
als leden van [de eiseres] waren de verweerders immers krachtens die bepalingen ge-

houden zich te onderwerpen aan de reglementen van de vereniging en meer bepaald aan 
de sancties die tegen hen overeenkomstig de bepalingen van het BBB-reglement op de 
controle op het gebruik van verboden stoffen mochten worden uitgesproken;

2° de bewijskracht van dat reglement miskent en inzonderheid de artikelen 36, 37, 38 
en 44 ervan, door in weerwil van de bewoordingen ervan te verklaren dat hen strafmaatre-
gelen zijn opgelegd zonder dat zij verweer hebben kunnen voeren (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); niet alleen volgde uit de bewoor-
dingen van die bepalingen dat de strafmaatregelen niet uitvoerbaar waren vanaf het ogen-
blik van de uitspraak, maar dat zij konden worden betwist alvorens uitvoerbaar te worden;

3° het beginsel van de autonomie en van de eerbiediging van de wil van de medecon-
tractanten, dat is neergelegd in artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mis-
kent;

door het reglement van Herd-Book Blanc-Bleu Belge te aanvaarden hebben de ver-
weerders immers contractueel ermee ingestemd dat hen in geval van een positieve uitslag 
onmiddellijk een strafmaatregel zou worden opgelegd, met als enig voorbehoud dat zij het 
recht hadden om een tegenexpertise aan te vragen;

door te beslissen dat het recht van de verweerders is geschonden omdat hen zware straf-
maatregelen zijn opgelegd zonder dat ze daarvan vooraf in kennis waren gesteld en voor-
aleer zij de mogelijkheid gekregen hadden zich te verantwoorden, miskent het arrest der-
halve de verbindende kracht van de hierboven aangehaalde bepalingen van het reglement 
(schending van de artikelen 1101 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek );

4° het algemeen beginsel van het recht van verdediging toepast op een wijze die geen 
rekening houdt noch met de bewoordingen van dat reglement noch met de bij artikel 2 
van de wet van 24 mei 1921 aan dat reglement verleende bindende kracht noch met de 
verbintenis van de verweerders om dat reglement na te leven en de eraan verbonden ge-
volgen te aanvaarden; de beslissing waarbij de rechtsvordering van de verweerders wordt 
toegewezen en waarbij de aan hen opgelegde strafmaatregelen onwettig en zonder gevolg 
verklaard worden op grond dat hun recht van verdediging niet geëerbiedigd werd, vormt 
derhalve een onwettige en niet naar recht verantwoorde toepassing van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging (miskenning van dat beginsel).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel:
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiseres tegen de verweerders, 

die bij haar als lid aangesloten zijn, krachtens haar "reglement op de controle op 
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het gebruik van verboden stoffen" strafmaatregelen heeft getroffen naar aanlei-
ding van een positief uitgevallen "antidopingtest" die was uitgevoerd op een van 
hun stieren die deelnam aan een fokkerijwedstrijd.

Artikel 2 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging van de vrijheid van ver-
eniging bepaalt dat al wie lid wordt van een vereniging zich, door zijn toetreding, 
ertoe verbindt zich te onderwerpen aan het reglement van die vereniging, alsme-
de aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen.

Het bovengenoemde reglement van de eiseres bepaalt dat de eigenaar van een 
dier dat na het eerste onderzoek positief bevonden wordt, het recht heeft een te-
genexpertise aan te vragen en dat hij zich bovendien, bij deelneming aan een 
wedstrijd, tot een scheidsrechtelijke commissie kan wenden om de beslissing van 
de eiseres te betwisten; Het arrest stelt vast dat de verweerders van geen van die 
mogelijkheden gebruik gemaakt hebben.

Het arrest kon niet zonder schending van artikel 2 van de wet van 24 mei 1921 
en zonder de verbindende kracht van de door de verweerders aanvaarde bepalin-
gen van het reglement te miskennen, beslissen dat de door de eiseres opgelegde 
strafmaatregel onwettig is en geen gevolgen kan hebben.

Het middel is gegrond.
De andere grieven:
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

21 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 669

1° KAMER - 21 december 2006

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTRUIM - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - 
GEVOLG
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2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - GEVOLG

3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - CASSATIEMIDDEL - BEVESTIGING VAN NAUW 
VERBONDEN BEVOEGDHEDEN - ONDUIDELIJK MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL 
- GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID - 
BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - BEVESTIGING VAN NAUW VERBONDEN 
BEVOEGDHEDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º De soevereiniteit van de federale Staat over het luchtruim heeft niet tot gevolg dat het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel,  
voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden zou mogen vaststellen die  
niet  mogen worden overschreden door  de  vliegtuigen die in  het  luchtruim boven dat  
gewest vliegen1.  (Artt. 6, §1, II, eerste lid, 1°, en 78, Bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artt. 1, 2, 4, 7, tweede lid, 
8,  eerste  lid,  en  38,  Bijzondere  Wet  12  jan.  1989  met  betrekking  tot  de  Brusselse 
instellingen; Art. 9, Ord. Br. H. G. 17 juli 1997)

2º De bevoegdheid waarover alleen de federale Staat beschikt  om de uitrusting en de  
uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal te regelen sluit de bevoegdheid van het  
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  niet  uit  om,  met  inachtneming  van  het 
proportionaliteitsbeginsel,  normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit  te  
vaardigen, zelfs als die zou veroorzaakt zijn door het luchtverkeer dat een gevolg is van 
de  uitbating  van  die  luchthaven2.  (Art.  6,  §1,  X,  eerste  lid,  7°,  Bijzondere  wet  tot 
hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artt. 4, en 
8, eerste lid, Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; 
Art. 9, Ord. Br. H. G. 17 juli 1997)

3º en 4º Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale  
Staat inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal en die van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden  
zijn,  maar  niet  preciseert  waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn  dat  zij  
enkel  nog  in  samenwerking  zouden  kunnen  uitgeoefend  worden,  is  onduidelijk  en  
derhalve niet-ontvankelijk3.

(BELGOCONTROL, autonoom overheidsbedrijf  T. BRUSSELS HOOFDESTELIJK GEWEST  en BRUSSELS INSTITUUT 
VOOR MILIEUBEHEER)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0464.F – C.05.0465.F - C.05.0466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 juni 2005 gewezen door 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 669.
2 Ibid.
3 Ibid.
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het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN 
Tot staving van haar cassatieberoep C.05.0464.F voert de eiseres een middel 

aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedge-

keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid de artikelen 1 en 2 ervan, en, voor zoveel 
als nodig, de voornoemde wet van 30 april 1947;

- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, 35, 39, 134 en 159 van de Grondwet;
- het proportionaliteitsbeginsel;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
- de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 

het leefmilieu en meer bepaald artikel 1 ervan;
- de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stede-

lijke omgeving en meer bepaald de artikelen 9 en 20 ervan;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, in al de bepalingen er-
van.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest 1°) verklaart het hoofdberoep gegrond en stelt vast dat de vliegtui-

gen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, overeenkomstig de be-
slissingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Belgische Staat en de richtlij-
nen van B.I.A.C. en van Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshin-
der veroorzaken die inbreuken of ernstige dreigingen voor inbreuken vormen op artikel 2 
van het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, en die kennelijke in-
breuken of ernstige dreigingen voor kennelijke inbreuken op artikel 23 van de Grondwet 
vormen, beveelt de Belgische Staat de vastgestelde overtredingen te doen ophouden bin-
nen  drie  maanden  te  rekenen  vanaf  de  betekening  van  dat  arrest,  op  straffe  van  een 
dwangsom van 25.000 euro per vastgestelde overtreding en 2°) verklaart de incidentele 
hogere beroepen niet-gegrond.

Het arrest verantwoordt die beslissingen op grond van al zijn redenen die geacht wor-
den hier te zijn weergegeven, en inzonderheid op grond van de volgende redenen:

"De Belgische Staat, B.I.A.C. en Belgocontrol komen tot de slotsom dat de eerste rech-
ter onbevoegd is.

De Belgische Staat houdt staande dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, door een 
vordering tot staken in te stellen, krachtens de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in werkelijkheid tracht te bevelen 
dat elke vlucht over het grondgebied van het Gewest door vliegtuigen die opstijgen en 
landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt gestaakt en aldus binnen de bevoegdhe-
den treedt van de federale Staat inzake luchtvervoer.



Nr. 669 - 21.12.06 HOF VAN CASSATIE 2719 

Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
op verzoek van - onder meer - een administratieve overheid het bestaan kan vaststellen 
van een handeling die een inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, reglementen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu. Hij 
kan dan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds begonnen is of 
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade 
aan het leefmilieu.

De artikelen 6, §1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-
selse Instellingen, verlenen de gewesten de bevoegdheid inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen verontreiniging alsmede inzake de strijd tegen de geluidshinder. De Ge-
westoverheden worden, bovendien, betrokken bij de het ontwerpen van regels over de 
luchtvaart (artikel 6, §4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Daarentegen is de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal een federale aangelegenheid gebleven net zoals die betreffende de regels in-
zake luchtverkeer (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980).

Door aan de eerste rechter te vragen dat hij [de eiseres en de eerste twee tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen] beveelt de inbreuken op artikel 2 van het be-
sluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrij-
ding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer te staken, handelt het Brussel-
se Hoofdstedelijk Gewest binnen de perken van de bevoegdheden die het krachtens de bij-
zondere wet van 12 januari 1989 toegewezen kreeg, aangezien het gaat om de naleving 
van bestaande milieunormen. De keuze van de wijze waarop de inbreuken moeten worden 
gestaakt, behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat.

Ten onrechte voert de Belgische Staat aan dat de handelwijze van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest onverenigbaar is met de bewoordingen van artikel 6, §4, 3°, van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980; hij voert immers aan dat het Gewest elke dialoog zou 
geweigerd hebben over de totstandkoming van een gecoördineerd beleid tot beperking 
van de geluidshinder, hoewel er op 26 februari 2002 een principeakkoord werd gesloten 
tussen de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest, dat werd bevestigd op 16 juli 2002, teneinde de aan geluidshinder bloot-
gestelde gebieden zoveel mogelijk te beperken; door dat akkoord werd de tenuitvoerleg-
ging van het besluit van 27 mei 1999 op 20 september 2002 opgeschort m.b.t. de nacht-
vluchten en nadien opnieuw toegepast op 24 maart 2004, na de inwerkingtreding van het 
"plan Anciaux bis".

De Belgische Staat en Belgocontrol voeren aan dat de rechter die rechtdoet zoals in kort 
geding, op grond van de wet van 12 januari 1993, niet bevoegd is om op te treden tegen 
de handelingen of nalatigheden van de openbare overheid, in casu tegen de onderrichtin-
gen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004.

Zij vergissen zich echter over het voorwerp van de vordering. Zij strekt immers tot de 
vaststelling en de staking van de geluidshinder  die een milieumisdrijf  oplevert  dat de 
luchtvaartmaatschappijen begaan wanneer zij  op de dwingende onderrichtingen van de 
Belgische Staat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overvliegen. De in de wet van 12 ja-
nuari 1993 bedoelde, met het milieurecht strijdige handelingen zijn geen rechtscheppende 
administratieve handelingen maar materiële activiteiten, die eventueel door een admini-
stratieve handeling zijn toegestaan (F. Tulkens, 'La loi du 12 janvier 1993 créant un droit 
d'action en matière de protection de l'environnement - un premier commentaire', in Journ. 
Proc. van 16 april 1993, nr. 237, p. 10). De vordering betreft dus niet de wettigheid van 
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die onderrichtingen, met betrekking waartoe procedures tot schorsing of tot vernietiging 
van de administratieve handelingen kunnen worden ingesteld, en trouwens reeds werden 
ingesteld voor de Raad van State. In tegenstelling tot hetgeen Belgocontrol beweert, dient 
de eiser tot staking, wanneer een rechtscheppende administratieve handeling de grondslag 
vormt van een materiële handelwijze, niet met succes de onwettigheid van de administra-
tieve handeling aan te voeren om te bewijzen dat de wijze waarop die handeling ten uit-
voer is gelegd strijdig is met het milieurecht.

De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C. proberen ook de onbevoegdheid van de 
eerste rechter en van het hof [van beroep] om van de vordering kennis te nemen af te lei-
den uit de onwettigheid van het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 en, bij-
gevolg, uit het feit dat er geen Belgische milieunormen geschonden zijn. Dat argument is 
een verweermiddel over de zaak zelf en zal hieronder worden onderzocht.

C) Wettigheid van het besluit van 27 mei 1999
De (eisers) houden staande dat het besluit van 27 mei 1999 onwettig zou zijn omdat het 

de normale uitoefening van de bevoegdheden van de Belgische Staat in meer dan één op-
zicht zou belemmeren.

De omstandigheid dat een beroep tot nietigverklaring van dat besluit hangende is voor 
de Raad van State belet niet dat de gerechtelijke rechter de wettigheid toetst van het be-
sluit op grond waarvan een vordering voor hem wordt gebracht: krachtens artikel 159 van 
de Grondwet zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om de wettigheid te toetsen van de 
administratieve  handelingen,  met  een  individuele  of  reglementerende  draagwijdte,  die 
voor hen zijn gebracht.

1. Miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk geen enkele overheid, in de 
uitoefening van haar bevoegdheid, maatregelen mag nemen die het voor een andere over-
heid onmogelijk of overdreven moeilijk maken het haar toevertrouwde beleid op efficiën-
te wijze voort te zetten.

Met name in zijn arrest nr. 23/92 wees het Arbitragehof erop dat het evenredigheidsbe-
ginsel moest primeren op de uitoefening van de bevoegdheden van de wetgevende over-
heden, of ze nu federaal of gewestelijk zijn. In de uitoefening van haar bevoegdheid mag 
een overheid, zonder dat daartoe redelijke gronden bestaan, geen maatregelen nemen die 
het voor een andere overheid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toever-
trouwde beleid op efficiënte wijze voort te zetten.

In deze zaak moet dus worden nagegaan of de vaststelling van geluidsnormen die aan 
de grond moeten worden nageleefd (immissieniveau van het geluid) in de strijd tegen de 
geluidshinder de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake het beheer van de lucht-
havens op onredelijke wijze belemmert.

De (verweerders) voeren aan dat de gewestregering, door het besluit van 27 mei 1999 
goed te keuren, het proportionaliteitsbeginsel op de volgende wijze in acht heeft geno-
men:

- door de omschrijving van op de luchthaven gecentreerde gebieden, houdt het rekening 
met de activiteit van de luchthaven door de geluidsnormen hoe langer hoe minder streng 
te maken naarmate men de luchthaven nadert;

- de norm is strenger in rustperiode, 's nachts;
- het vereiste geluidsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van de W.G.O. door een 

geluidsindex te hanteren die bijzonder goed kan worden toegepast op vliegtuiglawaai (ge-
luidsmeting aan de grond of S.E.L., sound exposure level) en door rekening te houden met 
de werkelijke toestand aan de grond;

- tijdens de aanpassingperiode wordt de toepassing van de norm geëvalueerd.
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Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de 
bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, uitgevaardigd ter uit-
voering van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 1997 be-
treffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, legt de geluidsnormen 
vast, zowel voor overdag als voor 's nachts, op grond van geografische criteria, ongeacht 
de weersomstandigheden.

Voor de bepaling van de grenswaarden wordt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 
drie gebieden verdeeld. Gebied 2 is het gebied in het noordoosten tussen de gewestgrens 
en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven, in de as van de baan 
25L/07R; gebied 1 ligt eveneens in het noordoosten, tussen de gewestgrens, de grens van 
gebied 2 en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven; gebied 0 is 
het gewestelijk grondgebied dat buiten de gebieden 1 en 2 valt.

Artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 stelt de in decibel uitgedrukte grenswaarden 
als volgt vast:

a) Het niveau van blootstelling aan geluid, berekend voor bepaald vliegtuig (grenswaar-
de Levt)

- gebied 0: 80 dB overdag en 70 dB 's nachts;
- gebied 1: 90 dB overdag en 80 dB 's nachts;
- gebied 2: 100 dB overdag en 90 dB 's nachts;
b) Het specifieke geluidsdrukniveau voor het door vliegtuigen voortgebracht geluid dat 

zich onderscheidt van het omgevingsgeluid en dat voor een bepaalde waarnemingsperiode 
wordt berekend (Lsp vliegtuig)

- gebied 0: 55 dB overdag en 45 dB 's nachts;
- gebied 1: 60 dB overdag en 50 dB 's nachts;
- gebied 2: 65 dB overdag en 55 dB 's nachts,
en een tolerantiegrenswaarde van respectievelijk 9 dB (overdag) en 6 dB ('s nachts), 

vooraleer proces-verbaal wordt opgemaakt.
Volgens de aanbevelingen van de W.G.O. is 50 dB de hindergrens overdag buiten. Stu-

dies beschouwen 55 dB als extreme hindergrens, vanaf waar het geluid de gezondheid kan 
schaden. Voor woningen is 45 dB de aanbevolen maximumgrens van nachtelijk buitenla-
waai.

Het kan dus niet worden betwist dat het besluit van 27 mei 1999, m.b.t. het gebied 0, 
waar de vliegtuigen op hoge hoogte overvliegen, de door de W.G.O. aanbevolen grens-
waarden strikt naleeft. In de twee overige gebieden zijn de door het Brusselse besluit op-
gelegde grenswaarden minder streng dan de aanbevelingen van de W.G.O. Die toestand 
beantwoordt perfect aan de wil om voor de bevolking een grens van geluidskwaliteit te 
garanderen en tevens de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal te vrijwaren: in 
gebied 2, dat wegens de nabijheid van de luchthaven op relatief lage hoogte wordt over-
vlogen, houden de soepelere geluidsgrenzen immers rekening met de luchtcorridors en de 
vereisten betreffende de exploitatie van de luchthaveninfrastructuur. In zoverre rekening 
werd gehouden met de tegenstrijdige belangen, namelijk het recht op leefkwaliteit, ener-
zijds, en de vereisten voor de exploitatie van een internationale luchthaven, anderzijds, 
heeft de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het proportionaliteitsbeginsel 
toegepast.

(...)
2.  Miskenning van de federale bevoegdheden inzake luchtverkeer en beheer van de 

luchthaven Brussel-Nationaal (artikel 6, §1, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980)
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Door de normen te bepalen in het besluit van 27 mei 1999 is de Brusselse regering niet 
in de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het luchtverkeer getreden 
en heeft zij evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd.

De geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het landen en opstijgen op de 
luchthaven, maar, algemeen gezien, op de bescherming van de bevolking tegen geluids-
hinder voortgebracht door vluchten op het grondgebied van het Brussels Gewest. De om-
standigheid dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe zou kunnen leiden dat 
operatoren respectvoller moeten omgaan met de belangen van derden (bijvoorbeeld door 
vliegtuigen niet te overladen, door het geluid van de toestellen te verminderen) impliceert 
niet dat het besluit regels vaststelt inzake luchtverkeer of exploitatie van de luchthaven.

3. Miskenning van de federale bevoegdheden inzake productnormen (artikel 6, §1, II, 
tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)

De bevoegdheid inzake de strijd tegen geluidshinder kan worden uitgebreid tot de vast-
stelling van normen betreffende geluidshinder ten gevolge van het luchtverkeer zonder 
daarom technische voorschriften betreffende de transportmiddelen op te leggen (product-
normen).

Volgens de leer van het Arbitragehof (arresten 4/95 en 6 tot 10/95) bepalen productnor-
men met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschreden 
in de samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen ze specificaties bevatten 
over de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het etiket-
teren van producten.

In deze zaak voert het besluit van 27 mei 1999 geen enkele productnorm in, zoals de 
bepaling van 'emissienormen' die krachtens artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 
bepaald moeten worden. Het legt geen enkele geluidsnorm vast waaraan de vliegtuigen 
zouden moeten worden voldoen als ze op de markt worden gebracht; het bepaalt niet dat 
een toestel technisch geen hogere emissie mag hebben dan een grenswaarde in decibel.

De omstandigheid dat de toepassing van het besluit zou kunnen leiden tot de vervan-
ging van bepaalde vliegtuigtypes door andere soorten toestellen impliceert niet dat het be-
sluit regels vastlegt inzake productnormen.

(...)
5. Miskenning van het algemeen beginsel van de federale loyauteit en van de beginse-

len van goede trouw en van behoorlijk bestuur.
Artikel 143, §1, van de Grondwet luidt als volgt: 'Met het oog op het vermijden van de 

belangenconflicten, nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissies, in de uitoefening van hun respectieve be-
voegdheden, de federale loyauteit in acht'.

De Belgische Staat is van oordeel dat het besluit van 27 mei 1999 uitgevaardigd werd, 
enerzijds, zonder te wachten op de afloop van de overlegprocedure die in juli 1998 was 
gestart, en anderzijds, zonder over alle nuttige gegevens te beschikken om zijn beslissing 
te nemen.

De in artikel 143 van de Grondwet vernoemde belangenconflicten moeten onderschei-
den  worden  van  bevoegdheidsconflicten:  belangenconflicten  vermijden  impliceert  dat 
men overleg wil plegen en dat men ze wil wegwerken; die conflicten vallen buiten elke 
rechterlijke toetsing (M. Pâques, Eléments de droit public, Université de Liège, 1995-
1996, p. 199).

Voorts bepalen noch de bijzondere wet tot hervorming der instellingen noch de bijzon-
dere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen dat er voor de uitoefening van de 
gewestbevoegdheden  inzake  de  strijd  tegen  geluidshinder  een  samenwerkingsakkoord 
moet worden gesloten.
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Tot slot, indien een overlegprocedure werd gestart teneinde een samenwerkingsakkoord 
te sluiten, dan gebeurde dit om normen vast te stellen voor het geheel van de aspecten van 
de luchthaven Brussel-Nationaal, betreffende zowel de federale bevoegdheden dienaan-
gaande, als die van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het overleg werd ge-
stopt, mocht het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, 
de bepalingen inzake bescherming van het milieu uitvaardigen die het meende te moeten 
uitvaardigen.

6. Overschrijding van de bevoegdheid ratione loci
Belgocontrol verwijt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat het maatregelen heeft ge-

nomen over vliegtuiglawaai aan de grond op de luchthaven van Zaventem, buiten het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het besluit van 27 mei 1999 wil geen regels vaststellen over het vliegtuiglawaai in het 
luchtruim noch over dat lawaai op de luchthaven, maar wel over geluidsnormen aan de 
grond in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

D) De gegrondheid van de oorspronkelijke vordering
Aangezien het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 niet onwettig is, die-

nen de daarin vervatte bepalingen te worden onderzocht teneinde na te gaan of de geluids-
grenswaarden overschreden zijn.

Het staat vast dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en 
landen overeenkomstig de beslissingen van de Belgische Staat en de onderrichtingen van 
B.I.A.C. en Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroorza-
ken die een inbreuk oplevert op artikel 2 van het voornoemde besluit, dat uitgevaardigd is 
ter uitvoering van artikel 9 van de ordonnantie van de gewestraad van 17 juli 1997 betref-
fende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. In april 2004 werden 747 
inbreuken vastgesteld op welbepaalde plaatsen in het Brussels gewest, die werden veroor-
zaakt door 607 vluchten op een totaal van 10.315 vluchten vanuit Brussel-Nationaal. De 
door de (verweerders) overgelegde stukken bewijzen dat de geluidshinder in het Brusselse 
Gewest sinds 2004 aanzienlijk is toegenomen, vooral 's nachts (stukken IV. 1, 3, 4, 8, 9 en 
V.2). Zo vergelijkt een verslag van het geluidslaboratorium van het B.I.M. (mei 2004) ge-
luidsmetingen van vliegtuigen op een welbepaald meetpunt in Sint-Pieters-Woluwe in 
2001 en 2004 en komt het tot de slotsom dat de geluidshinder aanzienlijk is toegenomen 
ondanks een daling van het totale volume van het luchtverkeer [stuk IV. 9 van het dossier 
van de (verweerders)].

De herhaalde overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden vormen,  bovendien,  een 
kennelijke inbreuk op het recht op een gezond leefmilieu, dat wordt gewaarborgd door ar-
tikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in onderling verband met de voornoemde Brus-
sels milieuregels. Uit het onderzoek van de voornoemde geluidsmetingen blijkt duidelijk 
dat de 'geluidshinder' (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997) bewe-
zen is, dat de herhaling van die hinder het leefmilieu aantast, dat die hinder voorkomt tij-
dens periodes van slaap en niet zo intens was vóór de toepassing van het 'plan Anciaux 
bis' [zie verslag van het bureau A-Tech, stuk L8 van het dossier van de (verweerders)].

Deze vordering tot staking strekt er niet toe, in tegenstelling tot wat B.A.T.A. beweert, 
ten laste van de luchtvaartmaatschappijen strafrechtelijke inbreuken te laten vaststellen, 
maar wel maatregelen op te leggen om de herhaling van geluidshinder te voorkomen en 
om te beletten dat het milieu schade lijdt, met inbegrip van ernstige schade aan de gezond-
heid van de omwonenden.

Er is dus voldaan aan de voorwaarden voor de vordering tot staking, en de oorspronke-
lijke vordering ten aanzien van de Belgische Staat is gegrond".

Grieven
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Eerste onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vaststelt van een zelfs 
onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnan-
ties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De op grond van die bepaling geadieerde rechter mag evenwel geen inbreuk of een ern-
stige dreiging voor een inbreuk op een onwettig besluit  of een onwettige verordening 
vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet moet de rechter immers de toepassing 
van elk onwettig besluit of elke onwettige verordening weigeren.

Het besluit of de verordening waarvan de steller, door die norm uit te vaardigen, zijn 
bevoegdheid te buiten is gegaan, met inbegrip van de territoriale bevoegdheid, is onwet-
tig.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen die zij 
opricht en die samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de 
aangelegenheden te regelen die zij aanduidt, met uitzondering van die bedoeld in de arti-
kelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Die wet 
moet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan die organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit de onderlinge samenhang van die bepalingen volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest slechts toegewezen bevoegdheden heeft, anders gezegd dat het slechts bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld door de 
bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel volgt eveneens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling legt immers het omgekeerde beginsel vast, namelijk dat de federa-
le Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijl de deelregeringen over 
de residuaire bevoegdheid beschikken.

Artikel 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse In-
stellingen bepaalt dat het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt ge-
vormd door het grondgebied van het administratief arrondissement "Brussel-Hoofdstad" 
zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wet. De omvang van het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt, voor zoveel als nodig, be-
vestigd door het onderling verband tussen de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet.

Artikel 7, tweede lid, van de voornoemde wet bepaalt dat de ordonnanties van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn in het grondgebied bedoeld in artikel 2, 
§1, van die wet.

Uit artikel 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 20 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen toepasselijk maakt 
op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met inachtneming van de noodzakelijke aanpas-
singen, volgt dat de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de verordeningen 
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en besluiten uitvaardigt  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ordonnanties, 
zonder dat zij daarbij ooit de ordonnanties zelf kan opheffen of vrijstelling kan verlenen 
van de tenuitvoerlegging ervan.

Uit artikel 38 van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
noemde wet van 8 augustus 1980 met inachtneming van de noodzakelijke aanpassingen 
toepasselijk maakt op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering geen andere bevoegdheden heeft dan welke de Grondwet en de krach-
tens deze uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uitdrukkelijk toewijzen.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, die de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de voor -
noemde wet van 8 augustus 1980 toepasselijk maken op het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west, kennen dat gewest sommige materiële bevoegdheden toe inzake (i) de bescherming 
van het leefmilieu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de 
uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de lucht-
haven Brussel-Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchtha-
vens en openbare vliegvelden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) het 
betrokken worden bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake ver-
keers- en vervoermiddelen, en bij het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden. Die bepalingen verlenen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ech-
ter slechts de bevoegdheid om die aangelegenheden te regelen voor zover het voorwerp 
van de door het gewest op die grond uitgevaardigde normen gelokaliseerd zijn op het 
grondgebied van het gewest.  Bijgevolg kan geen enkele van die bepalingen in die zin 
worden uitgelegd dat ze het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een bevoegdheid verlenen 
om die aangelegenheden te regelen wanneer ze buiten zijn grondgebied zijn gelokaliseerd.

Uit het onderling verband tussen de hierboven aangewezen bepalingen van de voor-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 volgt dat het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het handelt bij wege van ordonnanties, dan wel bij wege van 
besluiten van zijn regering - geen bevoegdheid heeft om een aangelegenheid te regelen 
die buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt.

Krachtens het internationale verdragsrecht, en in het bijzonder de artikelen 1 en 2 van 
het Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947), volgens welke elke Staat de volledige en uitsluitende 
souvereiniteit over de luchtruimte boven zijn grondgebied heeft, wordt het luchtruim be-
schouwd als een onderdeel van het grondgebied van de federale Staat. Artikel 2 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 wijkt van dit beginsel geenszins af, zodat het lucht-
ruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderdeel van het luchtruim van de 
federale Staat blijft. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om een aan-
gelegenheid te regelen die tot het luchtruim boven het grondgebied van dat Gewest be-
hoort.

Krachtens de hierboven vermelde bepalingen van de voormelde wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980, moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een ac-
tiviteit voortgebrachte geluidshinder bestrijden, gelokaliseerd worden op de plaats waar 
die activiteit plaatsvindt en niet op de plaats waar de gevolgen van die activiteit ondergaan 
worden.

Zo moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een vliegtuig voortgebrach-
te  geluidshinder  bestrijden,  gelokaliseerd  worden  in  het  luchtruim  waar  dat  vliegtuig 
vliegt en niet op het grondgebied waar de door dat vliegtuig voortgebrachte geluidshinder 
uiteindelijk waargenomen wordt.



2726 HOF VAN CASSATIE 21.12.06 - Nr. 669 

Bijgevolg behoort de bevoegdheid om de normen te bepalen die de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet tot dat gewest, aangezien het niet bevoegd is voor 
het luchtruim boven zijn grondgebied.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, 
met een geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat 
voortduren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, dat de 
Brussels Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te nemen om met name 
1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of im-
missienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer  aangenomen,  dat,  zoals  uit  zijn  aanhef  en inzonderheid uit  zijn  artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om maatregelen ter uitvoering van die bepaling 
te nemen, voor zover de geluidsbronnen en de toestellen, tuigen en voorwerpen waarop 
die uitvoeringsmaatregelen betrekking hebben, wel degelijk tot de territoriale bevoegd-
heid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Die bepaling moet derhalve zo uitgelegd worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering niet machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht 
wordt door vliegtuigen in de luchtruimte boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan-
gezien die luchtruimte niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, hetwelk tot doel heeft maximale 
normen te bepalen om de geluidshinder die voortgebracht wordt door het luchtverkeer bo-
ven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken.

Dat besluit is bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen (artikel 
159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 
bij de rechter aanhangig te maken, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, 
aangezien haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inza-
ke leefmilieu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op 
grond, met name, dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht 
wordt door het luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte 
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dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeen-
komstig de beslissingen van de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van 
Belgocontrol, geluidshinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie 
van 17 juli 1997 en op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het lucht-
ruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover 
nodig, van de voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, 
eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 
8 augustus 1980 en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet), 
schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat 
ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen voor de ge-
luidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de voormelde ordonnantie, 
en inzonderheid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit, 
bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordonnantie en van artikel 23 van 
de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en overschrijdt het de 
bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een 
inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming van het leefmilieu 
vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van 
zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het Verdrag van 7 
december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedgekeurd bij de wet 
van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover nodig, van de 
voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van 
de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 
1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 6, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 
19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), beslist het ten onrechte dat een 
inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 van de voormelde ordonnantie 
en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en 
overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rech-
ter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming 
van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, 
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en meer bepaald van zijn artikel 1).
Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 

artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, volgende preju-
diciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 
38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellin-
gen, en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere 
wet  van 8 augustus  1980 tot  hervorming der  instellingen,  in  zoverre  ze  de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te 
stellen  en,  anderzijds,  de  overschrijdingen  van  die  waarden  door  vliegtuigen  die  het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, zo-
dat zij aldus een aangelegenheid regelt die gelokaliseerd is in het luchtruim boven het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Indien de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving zo uitgelegd moeten worden dat ze 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden vast te stellen 
voor de geluidshinder die aan de grond waargenomen wordt en, anderzijds, de overschrij-
dingen van die waarden door de vliegtuigen die het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, schenden die artikelen dan op zijn minst 
de voormelde bepalingen, gelet op, enerzijds, het federaal karakter van het luchtruim en, 
anderzijds, de territoriale bevoegdheden van de andere gewesten, in zoverre ze de plaats 
waar de geluidshinder waargenomen wordt en niet  de plaats waar het lawaai voortge-
bracht wordt, als aanknopingspunt voor de bevoegdheid van bestrijding van de geluids-
hinder gebruiken?"

Tweede onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op een bepaling van een onwettig be-
sluit of een onwettige verordening vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet 
moet de rechter immers de toepassing van elk onwettig besluit of van elke onwettige ver-
ordening weigeren.

Het besluit of de verordening is onwettig, wanneer de auteur ervan zijn bevoegdheid, 
ook zijn materiële bevoegdheid, overschrijdt door die wettelijke norm goed te keuren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt krachtens artikel 3 van de Grondwet één 
van de drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129, en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze 
wet moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.
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Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het alleen be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen het gebied zoals deze bepaald worden door 
de bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel vloeit a contrario eveneens voort uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog 
niet van kracht is. Die bepaling voorziet immers in het omgekeerde beginsel, namelijk dat 
de federale Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt,  terwijl de gewesten 
over de resterende bevoegdheid beschikken.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 
§3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen op het Brussels Gewest van toepassing verklaren, kennen dat gewest bepaalde 
materiële bevoegdheden toe inzake (i) bescherming van het leefmilieu en inzonderheid de 
strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de exploitatie van de luchthavens en de 
openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal, (iii) overleg 
voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden, en voor de 
rechten die er betrekking op hebben en (iv) betrokkenheid bij het ontwerpen van de regels 
van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de 
technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen, en bij het ontwerpen van 
de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het luchtver-
keer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden.

Die  bevoegdheden worden evenwel  slechts aan het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest 
toegekend, voor zover dat gewest niet in de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden treedt, een bevoegdheid die door artikel 6, 
§1, X, eerste lid, 7°, van de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat 
voorbehouden wordt.

De bevoegdheid van de federale Staat moet een daadwerkelijke inhoud krijgen, wan-
neer deze voortvloeit uit een voorbehoud dat op de bevoegdheid van de gemeenschappen 
en gewesten gemaakt wordt.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om normen te bepalen 
ter bestrijding van de door het luchtverkeer voortgebrachte geluidshinder, wanneer deze 
het gevolg is van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is bijgevolg niet bevoegd om normen te bepalen ter bestrijding van de 
geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
Nationaal opstijgen en landen.

Daarenboven volgt uit artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet van 12 januari 1989, 
dat artikel 20 van de voormelde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasselijk maakt, dat de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de or-
donnanties nodig zijn, zonder ooit de ordonnanties zelf te mogen schorsen of vrijstelling 
van hun uitvoering te mogen verlenen.

Uit artikel 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
melde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest toepasselijk maakt, volgt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen an-
dere  macht  heeft  dan die  welke de Grondwet  en de wetten en decreten krachtens de 
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Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.
Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde wetten van 12 januari 1989 en 

8 augustus 1980 volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch bij wege van ordon-
nanties noch bij wege van besluiten van zijn regering bevoegd is om normen te bepalen 
ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, met een 
geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voort-
duren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, die de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te treffen om inzonder-
heid 1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of 
immissienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer  aangenomen,  dat,  zoals  uit  zijn  aanhef  en inzonderheid uit  zijn  artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om ter uitvoering van die bepaling maatregelen 
te nemen, voor zover de geluidshinder waarop die maatregelen betrekking hebben, niet 
voortgebracht wordt door de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, in zoverre ze de maximale normen 
bepaalt om de geluidshinder te beperken die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die 
op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Dat besluit is dus in zoverre onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen 
(artikel 159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen, in zoverre die in-
breuk verband houd met de geluidshinder die voortgebracht wordt door het verkeer van 
opstijgende en landende vliegtuigen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 bij 
de rechter in te stellen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aangezien haar 
vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leefmilieu. 
Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, met name, 
dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht wordt door het 
luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte dat de vliegtui-
gen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslis-
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singen van de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluids-
hinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 
mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en 
op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te  bepalen voor  de geluidshinder  die  voortgebracht  wordt  door  vliegtuigen  die  op  de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen (schending van de artikelen 2,  4,  7, 
tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de 
voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 
1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering mach-
tigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen 
in het luchtruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schen-
ding van de voormelde ordonnantie, en inzonderheid van haar artikel 9), beslist het ten 
onrechte dat een inbreuk op dat besluit, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voor-
melde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die 
twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 janu-
ari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffen-
de de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 
12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste 
lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), be-
slist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 
van de voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schen-
ding van die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet 
van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen 
betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormel-
de wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, volgende preju-
diciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
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de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 au-
gustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre ze de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te stellen en, ander-
zijds, de overschrijdingen van die waarden door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
Nationaal opstijgen en landen, strafbaar te stellen, zodat zij aldus een aangelegenheid re-
gelt die tot de uitsluitende materiële bevoegdheid van de federale Staat behoort?".

Derde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op een bepaling van een onwettig be-
sluit of een onwettige verordening vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet 
moet de rechter immers de toepassing van elk onwettig besluit of van elke onwettige ver-
ordening weigeren.

Het besluit of de verordening is onwettig, wanneer de auteur ervan zijn bevoegdheid, 
ook zijn materiële bevoegdheid, overschrijdt door die wettelijke norm goed te keuren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt krachtens artikel 3 van de Grondwet één 
van de drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129, en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze 
wet moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het alleen be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen het gebied zoals deze bepaald worden door 
de bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel vloeit a contrario eveneens voort uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog 
niet van kracht is. Die bepaling voorziet immers in het omgekeerde beginsel, namelijk dat 
de federale Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt,  terwijl  de gewesten 
over de resterende bevoegdheid beschikken.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 
§3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing verklaren, kennen dat 
gewest bepaalde materiële bevoegdheden toe inzake (i) bescherming van het leefmilieu en 
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inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de exploitatie van de 
luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Na-
tionaal, (iii) overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vlieg-
velden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) betrokkenheid bij het ont-
werpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en ver-
voer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen, en bij 
het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid 
van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden.

Die  bevoegdheden worden evenwel  slechts aan het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest 
toegekend, voor zover dat gewest niet in de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden treedt, een bevoegdheid die door artikel 6, 
§1, X, 7°, van de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat voorbehouden 
wordt.

Hoewel het gebrek aan samenwerking tussen de federale en de gewestelijke wetgever 
in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever niet in een verplichte samenwer-
king voorziet, in de regel geen miskenning van de regels betreffende de verdeling van be-
voegdheden tussen de federale Staat en het betrokken gewest vormt, volgt uit het alge-
meen rechtsbeginsel van de evenredige bevoegdheidsuitoefening evenwel dat, indien de 
bevoegdheden van de twee wetgevers nauw met elkaar verbonden zijn, deze slechts in sa-
menwerkingsverband uitgeoefend kunnen worden.

Zelfs in de veronderstelling dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is om de 
bestrijding van de geluidshinder van vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal 
opstijgen en landen, te regelen - quod non -, is die bevoegdheid te dezen nauw verbonden 
met de bevoegdheid van de federale Staat inzake de exploitatie van deze luchthaven.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om eenzijdig en zonder 
voorafgaande samenwerking met de federale Staat normen te bepalen ter bestrijding van 
de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel Nationaal. Bij gebrek aan een dergelijke samenwerking is het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg niet bevoegd om die aangelegenheid te regelen.

Daarenboven volgt uit artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet van 12 januari 1989, 
dat artikel 20 van de voormelde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasselijk maakt, dat de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de or-
donnanties nodig zijn, zonder ooit de ordonnanties zelf te mogen schorsen of vrijstelling 
van hun uitvoering te mogen verlenen.

Uit artikel 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
melde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest toepasselijk maakt, volgt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen an-
dere bevoegdheid heeft dan die welke de Grondwet en de wetten en decreten krachtens de 
Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde wetten van 12 januari 1989 en 
8 augustus 1980 volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch bij wege van ordon-
nanties noch bij wege van besluiten van zijn regering bevoegd is om normen te bepalen 
ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, met een 
geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voort-
duren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, die de 
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Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te treffen om inzonder-
heid 1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of 
immissienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer goedgekeurd,  dat,  zoals uit  zijn aanhef  en inzonderheid uit  zijn artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om ter uitvoering van die bepaling uitvoerings-
maatregelen te nemen ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door 
het verkeer van vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen, 
voor zover ze samenwerkt met de federale Staat, die als enige voor de exploitatie van die 
luchthaven bevoegd is.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, in zoverre ze de maximale normen 
bepaalt om de geluidshinder te beperken die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die 
op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Dat besluit is in zoverre bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepas-
sen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen, in zoverre die in-
breuk verband houd met de geluidshinder die voortgebracht wordt door het verkeer van 
opstijgende en landende vliegtuigen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 bij 
de rechter aanhangig te maken, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aange-
zien haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leef-
milieu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, 
met name, dat het de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake beheer van de lucht-
haven niet op onevenredige wijze beperkt. Het beslist ten slotte dat de vliegtuigen die op 
de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissingen van 
de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluidshinder ver-
oorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 mei 1999 
en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en op artikel 
23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om, eenzijdig en zon-
der voorafgaande samenwerking met de federale Staat, bij besluit normen te bepalen voor 
de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
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Nationaal opstijgen en landen (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de even-
redige bevoegdheidsuitoefening en schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste 
lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 au-
gustus 1980), schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze 
zo uitlegt dat ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen 
voor  de geluidshinder  die voortgebracht  wordt  door  vliegtuigen die  op de luchthaven 
Brussel Nationaal opstijgen en landen (schending van de voormelde ordonnantie, en in-
zonderheid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op het voormelde 
besluit van 27 mei 1999, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordon-
nantie en van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepa-
lingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 
aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de be-
scherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 ja-
nuari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale  Staat  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  (miskenning  van  het  algemeen 
rechtsbeginsel van de evenredige bevoegdheidsuitoefening en schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 
van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, 6, 
X, 7°, §3, 6°, 6, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), 
beslist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 
van de voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schen-
ding van die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet 
van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen 
betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormel-
de wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980 
tot  hervorming  der  instellingen,  in  zoverre  ze  de Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering 
machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder te bepalen en, anderzijds, de over-
schrijdingen van die waarden door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal op-
stijgen en landen, strafbaar te stellen, zodat zij aldus een aangelegenheid die nauw ver-
bonden is met de bevoegdheid van de federale Staat inzake exploitatie van de luchthaven 
Brussel Nationaal, eenzijdig en zonder voorafgaande samenwerking regelt?".
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Vierde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen schending van een grondwettelijke bepaling vaststellen.

Het  bestreden arrest  beslist  dat  de herhaalde overschrijdingen van de grenswaarden 
kennelijke inbreuken vormen op het recht op een gezond leefmilieu, gewaarborgd bij arti-
kel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in samenhang met de Brusselse reglementering be-
doeld in het eerste onderdeel van het middel.

Indien, bijgevolg, het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het oordeelt dat die 
grondwettelijke bepaling volstaat als grondslag voor het recht van de verweerders om de 
bij het arrest uitgesproken veroordelingen te verkrijgen, dan overschrijdt het bestreden ar-
rest de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent in-
zake bescherming van het leefmilieu (schending van de voormelde wet van 12 januari 
1993, inzonderheid artikel 1, en van artikel 23 van de Grondwet).

Daarenboven bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet alleen dat elke Belg 
recht heeft op een gezond leefmilieu, zonder enige norm ter bestrijding van geluidshinder 
met het oog op de bescherming van het leefmilieu te bepalen, zodat het bestreden arrest 
niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen van de door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgestelde grenswaarden kennelijke inbreuken vormen 
op dat artikel 23, derde lid, 4° (schending van die bepaling).

Tot staving van haar cassatieberoep C.05.0465.F voert eiseres een middel aan, gesteld 
als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen
- Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedge-

keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid de artikelen 1 en 2 ervan, en, voor zoveel 
nodig, de voornoemde wet van 30 april 1947;

- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, 35, 39, 134 en 159 van de Grondwet;
- het proportionaliteitsbeginsel;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bij-

zondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
- de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 

het leefmilieu en meer bepaald artikel 1 ervan;
- de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stede-

lijke omgeving en meer bepaald de artikelen 9 en 20 ervan;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, in al de bepalingen er-
van.

Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep ten dele en als volgt gegrond: 
"Stelt vast dat de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Natio-

naal, overeenkomstig de beslissingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Bel-
gische Staat en de richtlijnen van B.I.A.C. en van Belgocontrol, in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest geluidshinder veroorzaken die een inbreuk oplevert of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 van de Brussel-
se Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer en van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, en die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een kennelijke inbreuk op artikel 23 van de Grondwet; 

Beveelt de Belgische Staat de vastgestelde overtredingen te doen ophouden binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de betekening van dat arrest, op straffe van een dwangsom van 
25.000 euro per vastgestelde overtreding",

en verklaart de incidentele hogere beroepen niet-gegrond, op grond van al zijn redenen 
die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op grond van de 
volgende redenen:

"De Belgische Staat, B.I.A.C. en Belgocontrol komen tot de slotsom dat de eerste rech-
ter onbevoegd is.

De Belgische Staat houdt staande dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, door een 
vordering tot staken in te stellen, krachtens de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in werkelijkheid tracht te bevelen 
dat elke vlucht over het grondgebied van het Gewest door vliegtuigen die opstijgen en 
landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt gestaakt en aldus binnen de bevoegdhe-
den treedt van de federale Staat inzake luchtvervoer.

Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
op verzoek van - onder meer - een administratieve overheid het bestaan kan vaststellen 
van een handeling die een inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, reglementen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu. Hij 
kan dan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds begonnen is of 
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade 
aan het leefmilieu.

De artikelen 6, §1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-
selse Instellingen, verlenen de gewesten de bevoegdheid inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen verontreiniging alsmede inzake de strijd tegen de geluidshinder. De Ge-
westoverheden worden, bovendien, betrokken bij de het ontwerpen van regels over de 
luchtvaart (artikel 6, §4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Daarentegen is de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal een federale aangelegenheid gebleven net zoals die betreffende de regels in-
zake luchtverkeer (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980).

Door aan de eerste rechter te vragen dat hij [de eiser en de eerste twee tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen] beveelt de inbreuken op artikel 2 van het be-
sluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrij-
ding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer te staken, handelt het Brussel-
se Hoofdstedelijk Gewest binnen de perken van de bevoegdheden die het krachtens de bij-
zondere wet van 12 januari 1989 toegewezen kreeg, aangezien het gaat om de naleving 
van bestaande milieunormen. De keuze van de wijze waarop de inbreuken moeten worden 
gestaakt, behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat.
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Ten onrechte voert de Belgische Staat aan dat de handelwijze van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest onverenigbaar is met de bewoordingen van artikel 6, §4, 3°, van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980; hij voert immers aan dat het Gewest elke dialoog zou 
geweigerd hebben over de totstandkoming van een gecoördineerd beleid inzake geluids-
hinder, hoewel er op 26 februari 2002 een principeakkoord werd gesloten tussen de fede-
rale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west, dat werd bevestigd op 16 juli 2002, teneinde de aan geluidshinder blootgestelde ge-
bieden zoveel mogelijk te beperken; door dat akkoord, werd de tenuitvoerlegging van het 
besluit van 27 mei 1999 op 20 september 2002 opgeschort m.b.t. de nachtvluchten en na-
dien opnieuw toegepast op 24 maart 2004, na de inwerkingtreding van het "plan Anciaux 
bis".

De Belgische Staat en Belgocontrol voeren aan dat de rechter die uitspraak doet zoals 
in kort geding, op grond van de wet van 12 januari 1993, niet bevoegd is om op te treden 
tegen de handelingen of het verzuim van de openbare overheid, in casu tegen de onder-
richtingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004.

Zij vergissen zich echter over het voorwerp van de vordering. Zij strekt immers tot de 
vaststelling en de staking van de geluidshinder die een milieumisdrijf  oplevert  dat  de 
luchtvaartmaatschappijen begaan wanneer zij op de dwingende onderrichtingen van de 
Belgische Staat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overvliegen. De in de wet van 12 ja-
nuari 1993 bedoelde, met het milieurecht strijdige handelingen zijn geen rechtscheppende 
administratieve handelingen maar materiële activiteiten, die eventueel door een admini-
stratieve handeling zijn toegestaan (F. Tulkens, 'La loi du 12 janvier 1993 créant un droit 
d'action en matière de protection de l'environnement - un premier commentaire', in Journ. 
Proc. van 16 april 1993, nr. 237, p. 10). De vordering betreft dus niet de wettigheid van 
die onderrichtingen, met betrekking waartoe procedures tot schorsing of tot vernietiging 
van de administratieve handelingen kunnen worden ingesteld, en trouwens reeds werden 
ingesteld voor de Raad van State. In tegenstelling tot hetgeen Belgocontrol beweert, dient 
de eiser tot staking, wanneer een rechtscheppende administratieve handeling de grondslag 
vormt van een materiële handelwijze, niet met succes de onwettigheid van de administra-
tieve handeling aan te voeren om te bewijzen dat de wijze waarop die handeling ten uit-
voer is gelegd strijdig is met het milieurecht.

De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C. proberen ook de onbevoegdheid van de 
eerste rechter en van het hof [van beroep] om van de vordering kennis te nemen, af te lei-
den uit de onwettigheid van het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 en, bij-
gevolg uit het feit dat er geen Belgische milieunormen geschonden zijn. Dat argument is 
een verweermiddel over de zaak zelf en zal hieronder worden onderzocht.

(...)
C) Wettigheid van het besluit van 27 mei 1999
[De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C.] voeren aan dat het besluit van 27 mei 

1999 onwettig zou zijn omdat het de normale uitoefening van de bevoegdheden van de 
Belgische Staat in meer dan één opzicht zou belemmeren.

De omstandigheid dat een beroep tot nietigverklaring van dat besluit hangende is voor 
de Raad van State belet niet dat de gerechtelijke rechter de wettigheid toetst van het be-
sluit op grond waarvan een vordering voor hem wordt ingesteld: krachtens artikel 159 van 
de Grondwet zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om de wettigheid te toetsen van de 
administratieve  handelingen,  met  een  individuele  of  reglementerende  draagwijdte,  die 
voor hen zijn gebracht.

1. Miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk geen enkele overheid, in de 
uitoefening van haar bevoegdheid, maatregelen mag nemen die het voor een andere over-
heid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toevertrouwde beleid op effici-
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ënte wijze voort te zetten.
Met name in zijn arrest nr. 23/92 wees het Arbitragehof erop dat het evenredigheidsbe-

ginsel moest primeren op de uitoefening van de bevoegdheden van de wetgevende over-
heden, of ze nu federaal of gewestelijk zijn. In de uitoefening van haar bevoegdheid mag 
een overheid, zonder dat daartoe redelijke gronden bestaan, geen maatregelen nemen die 
het voor een andere overheid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toever-
trouwde beleid op efficiënte wijze voort te zetten.

In deze zaak moet dus worden nagegaan of de vaststelling van geluidsnormen die aan 
de grond moeten worden nageleefd (immissieniveau van het geluid) in de strijd tegen de 
geluidshinder op onredelijke wijze de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake het 
beheer van de luchthavens belemmert.

De (verweerders) voeren aan dat de gewestregering, door het besluit van 27 mei 1999 
uit te vaardigen, het proportionaliteitsbeginsel op de volgende wijze in acht heeft geno-
men:

- door de omschrijving van op de luchthaven gecentreerde gebieden, houdt het rekening 
met de activiteit van de luchthaven door de geluidsnormen hoe langer hoe minder streng 
te maken naarmate men de luchthaven nadert;

- de norm is strenger in rustperiode, 's nachts;
- het vereiste geluidsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van de W.G.O. door een 

geluidsindex te hanteren die bijzonder goed kan worden toegepast op vliegtuiglawaai (ge-
luidsmeting aan de grond of S.E.L., sound exposure level);

- tijdens de aanpassingperiode wordt de toepassing van de norm geëvalueerd.
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van 

geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, uitgevaardigd ter uitvoering van de or-
donnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd 
tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, legt de geluidsnormen vast, zowel voor 
overdag als voor 's nachts, op grond van geografische criteria, ongeacht de weersomstan-
digheden.

Voor de bepaling van de grenswaarden wordt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 
drie gebieden verdeeld. Gebied 2 is het gebied in het noordoosten tussen de gewestgrens 
en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven, in de as van de baan 
25L/07R; gebied 1 ligt eveneens in het noordoosten, tussen de gewestgrens, de grens van 
gebied 2 en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven; gebied 0 is 
het gewestelijk grondgebied dat buiten de gebieden 1 en 2 valt.

Artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 stelt de in decibel uitgedrukte grenswaarden 
als volgt vast:

a) Het niveau van blootstelling aan geluid, berekend voor bepaald vliegtuig (grenswaar-
de Levt)

- gebied 0: 80 dB overdag en 70 dB 's nachts;
- gebied 1: 90 dB overdag en 80 dB 's nachts;
- gebied 2: 100 dB overdag en 90 dB 's nachts
b) Het specifieke geluidsdrukniveau voor het door vliegtuigen voortgebracht geluid dat 

zich onderscheidt van het omgevingsgeluid en dat voor een bepaalde waarnemingsperiode 
wordt berekend (Lsp vliegtuig)

- gebied 0: 55 dB overdag en 45 dB 's nachts;
- gebied 1: 60 dB overdag en 50 dB 's nachts;
- gebied 2: 65 dB overdag en 55 dB 's nachts
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en een tolerantiegrenswaarde van respectievelijk 9 dB (overdag) en 6 dB ('s nachts), 
vooraleer proces-verbaal wordt opgemaakt.

Volgens de aanbevelingen van de W.G.O. is 50 dB de hindergrens overdag buiten. Stu-
dies beschouwen 55 dB als extreme hindergrens, vanaf waar het geluid de gezondheid kan 
schaden. Voor woningen is 45 dB de aanbevolen maximumgrens van nachtelijk buitenla-
waai.

Het kan dus niet worden betwist dat het besluit van 27 mei 1999, m.b.t. het gebied 0, 
waar de vliegtuigen op hoge hoogte overvliegen, de door de W.G.O. aanbevolen grens-
waarden strikt naleeft. In de twee overige gebieden zijn de door het Brusselse besluit op-
gelegde grenswaarden minder streng dan de aanbevelingen van de W.G.O. Die toestand 
beantwoordt perfect aan de wil om voor de bevolking een grens van geluidskwaliteit te 
garanderen en tevens de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal te vrijwaren: in 
gebied 2, dat wegens de nabijheid van de luchthaven op relatief lage hoogte wordt over-
vlogen, houden de soepelere geluidsgrenzen immers rekening met de luchtcorridors en de 
vereisten betreffende de exploitatie van de luchthaveninfrastructuur. In zoverre rekening 
werd gehouden met de tegenstrijdige belangen, het recht op leefkwaliteit, enerzijds, en de 
vereisten voor de exploitatie van een internationale luchthaven, anderzijds, heeft het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest het proportionaliteitsbeginsel toegepast.

2.  Miskenning van de federale bevoegdheden inzake luchtverkeer en beheer van de 
luchthaven Brussel-Nationaal (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980)

Door de normen te bepalen in het besluit van 27 mei 1999 is de Brusselse regering niet 
in de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het luchtvervoer getreden 
en heeft zij evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd.

De geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het landen en opstijgen op de 
luchthaven, maar, algemeen gezien, op de bescherming van de bevolking tegen geluids-
hinder voortgebracht door vluchten op het grondgebied van het Brussels Gewest. De om-
standigheid dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe zou kunnen leiden dat 
operatoren respectvoller moeten omgaan met de belangen van derden (bijvoorbeeld door 
vliegtuigen niet te overladen, door het geluid van de toestellen te verminderen) impliceert 
niet dat het besluit regels vaststelt inzake luchtverkeer of exploitatie van de luchthaven.

3. Miskenning van de federale bevoegdheden inzake productnormen (artikel 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)

De bevoegdheid inzake de strijd tegen geluidshinder kan worden uitgebreid tot de vast-
stelling van normen betreffende geluidshinder ten gevolge van het luchtverkeer zonder 
daarom technische voorschriften betreffende de transportmiddelen op te leggen (product-
normen).

Volgens de leer van het Arbitragehof (arresten 4/95 en 6 tot 10/95), "bepalen product-
normen met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschre-
den in de samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen ze specificaties be-
vatten over de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het 
etiketteren van producten".

In deze zaak voert het besluit van 27 mei 1999 geen enkele productnorm in, zoals de 
bepaling van "emissienormen" die krachtens artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 
bepaald moeten worden. Het legt geen enkele geluidsnorm vast waaraan de vliegtuigen 
zouden moeten worden voldoen als ze op de markt worden gebracht; het bepaalt niet dat 
een toestel technisch geen hogere emissie mag hebben dan een grenswaarde in decibel.

De omstandigheid dat de toepassing van het besluit zou kunnen leiden tot de vervan-
ging van bepaalde vliegtuigtypes door andere soorten toestellen impliceert niet dat het be-
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sluit regels vastlegt inzake productnormen.
5. Miskenning van het algemeen beginsel van de federale loyauteit en van de beginse-

len van goede trouw en van behoorlijk bestuur.
Artikel 143, §1, van de Grondwet luidt als volgt: "Met het oog op het vermijden van de 

belangenconflicten, nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissies, in de uitoefening van hun respectieve be-
voegdheden, de federale loyauteit in acht".

De Belgische Staat is van oordeel dat het besluit van 27 mei 1999 uitgevaardigd werd, 
enerzijds, zonder te wachten op de afloop van de overlegprocedure die in juli 1998 was 
gestart, en anderzijds, zonder over alle nuttige gegevens te beschikken om zijn beslissing 
te nemen.

De in artikel 143 van de Grondwet vernoemde belangenconflicten moeten onderschei-
den  worden  van  bevoegdheidsconflicten:  belangenconflicten  vermijden  impliceert  dat 
men overleg wil plegen of dat men ze wil wegwerken; die conflicten vallen buiten elke 
rechterlijke toetsing (M. Pâques, Eléments de droit  public, Université de Liège, 1995-
1996, p. 199).

Voorts bepalen noch de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, noch de bijzon-
dere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen, dat er voor de uitoefening van de 
gewestbevoegdheden  inzake  de  strijd  tegen  geluidshinder  een  samenwerkingsakkoord 
moet worden gesloten.

Tot slot, indien een overlegprocedure werd gestart teneinde een samenwerkingsakkoord 
te sluiten, dan gebeurde dit om normen vast te stellen voor het geheel van de aspecten van 
de luchthaven Brussel-Nationaal, betreffende zowel de federale bevoegdheden dienaan-
gaande, als die van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het overleg werd ge-
stopt, mocht het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, 
de bepalingen inzake bescherming van het milieu uitvaardigen die het meende te moeten 
uitvaardigen.

6. Overschrijding van de bevoegdheid ratione loci
Belgocontrol verwijt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat het maatregelen heeft ge-

nomen over vliegtuiglawaai aan de grond op de luchthaven van Zaventem, buiten het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het besluit van 27 mei 1999 wil geen regels vaststellen over het vliegtuiglawaai in het 
luchtruim noch over dat lawaai op de luchthaven, maar wel over geluidsnormen aan de 
grond in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

D) De gegrondheid van de oorspronkelijke vordering
Aangezien het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 niet onwettig is, die-

nen de daarin vervatte bepalingen te worden onderzocht teneinde na te gaan of geluids-
grenswaarden overschreden zijn.

Het staat vast dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en 
landen overeenkomstig de beslissingen van de Belgische Staat en de onderrichtingen van 
B.I.A.C. en Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroorza-
ken die een inbreuk is op artikel 2 van het voornoemde besluit, dat uitgevaardigd is ter 
uitvoering van artikel 9 van de ordonnantie van de gewestraad van 17 juli 1997 betreffen-
de de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. In april 2004 werden 747 in-
breuken vastgesteld op welbepaalde plaatsen in het Brussels gewest, die werden veroor-
zaakt door 607 vluchten op een totaal van 10.315 vluchten vanuit Brussel-Nationaal. De 
door de (verweerders) overgelegde stukken bewijzen dat de geluidshinder in het Brusselse 
Gewest sinds 2004 aanzienlijk is toegenomen, vooral 's nachts (stukken IV.I, 3, 4, 8 en 9, 
en V.2). Zo vergelijkt een verslag van het geluidslaboratorium van het B.I.M. (mei 2004) 
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geluidsmetingen van vliegtuigen op een welbepaald meetpunt in Sint-Pieters-Woluwe in 
2001 en 2004 en komt het tot de slotsom dat de geluidshinder aanzienlijk is toegenomen 
ondanks een daling van het totale volume van het luchtverkeer [stuk IV. 9 van het dossier 
van de (verweerders)].

De herhaalde overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden vormen,  bovendien,  een 
kennelijke inbreuk op het recht op een gezond leefmilieu, dat wordt gewaarborgd door ar-
tikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in onderling verband met de voornoemde Brus-
sels milieuregels. Uit het onderzoek van de voornoemde geluidsmetingen blijkt duidelijk 
dat de "geluidshinder" (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997) be-
wezen is, dat de herhaling van die hinder het leefmilieu aantast, dat die hinder voorkomt 
tijdens periodes van slaap en niet zo intens was vóór de toepassing van het "plan Anciaux 
bis" (zie verslag van het bureau A-Tech, stuk L8 van het dossier van de [verweerders]).

Deze vordering tot staking strekt er niet toe, in tegenstelling tot wat B.A.T.A. beweert, 
ten laste van de luchtvaartmaatschappijen strafrechtelijke inbreuken te laten vaststellen, 
maar wel maatregelen op te leggen om de herhaling van geluidshinder te voorkomen en 
om te beletten dat het milieu schade lijdt, met inbegrip van ernstige schade aan de gezond-
heid van de omwonenden.

Er is dus voldaan aan de voorwaarden voor de vordering tot staking, en de oorspronke-
lijke vordering ten aanzien van de Belgische Staat is gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vaststelt van een zelfs 
onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnan-
ties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De op grond van die bepaling geadieerde rechter mag evenwel geen inbreuk of een ern-
stige dreiging voor een inbreuk op een onwettig besluit  of een onwettige verordening 
vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet moet de rechter immers de toepassing 
van elk onwettig besluit of elke onwettige verordening weigeren.

Het besluit of de verordening waarvan de steller, door die norm uit te vaardigen, zijn 
bevoegdheid te buiten is getreden, met inbegrip van de territoriale bevoegdheid, is onwet-
tig.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen die zij 
opricht en die samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om de 
aangelegenheden te regelen die zij aanduidt, met uitzondering van die bedoeld in de arti-
kelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Die wet 
moet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan die organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit de onderlinge samenhang van die bepalingen volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijk 
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Gewest slechts toegewezen bevoegdheden heeft, anders gezegd dat het slechts bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld door de 
bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel volgt eveneens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling ligt immers het omgekeerde beginsel vast, namelijk dat de federale 
Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, waarbij de deelregeringen over de 
residuaire bevoegdheid beschikken.

Artikel 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse In-
stellingen bepaalt dat het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt ge-
vormd door het grondgebied van het administratief arrondissement "Brussel-Hoofdstad" 
zoals het bestaat wanneer die wet in werking treedt. De omvang van het grondgebied van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd door het on-
derling verband tussen de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet.

Artikel 7, tweede lid, van de voornoemde wet bepaalt dat de ordonnanties van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn in het grondgebied bedoeld in artikel 2, 
§1, van die wet.

Uit artikel 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 20 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen toepasselijk maakt 
op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met inachtneming van de noodzakelijke aanpas-
singen, volgt dat de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de verordeningen 
en besluiten uitvaardigt  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ordonnanties, 
zonder dat zij daarbij ooit de ordonnanties zelf kan opheffen of vrijstelling van tenuitvoer-
legging mag verlenen.

Uit artikel 38 van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
noemde wet van 8 augustus 1980 met inachtneming van de noodzakelijke aanpassingen 
toepasselijk maakt op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering geen andere bevoegdheden heeft dan welke de Grondwet en de krach-
tens deze uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uitdrukkelijk toewijzen.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, die de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de voornoemde wet van 
8 augustus 1980 toepasselijk maken op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, kennen dat 
gewest sommige materiële bevoegdheden toe inzake (i) de bescherming van het leefmili-
eu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de uitbating van 
de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-
Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) het betrokken worden 
bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het ver-
keer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermid-
delen, en bij het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van 
de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvel-
den. Die bepalingen verlenen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest echter slechts de be-
voegdheid om die aangelegenheden te regelen voor zover het voorwerp van de door het 
gewest op die grond uitgevaardigde normen gelokaliseerd is op het grondgebied van het 
gewest. Bijgevolg kan geen enkele van die bepalingen in die zin worden uitgelegd dat ze 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een bevoegdheid verlenen om die aangelegenheden 
te regelen wanneer ze buiten zijn grondgebied zijn gelokaliseerd.

Uit het onderling verband tussen de hierboven aangewezen bepalingen van de voor-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 volgt dat het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het handelt bij wege van ordonnanties, dan wel bij wege van 
besluiten van zijn regering geen bevoegdheid heeft om een aangelegenheid te regelen die 
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buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt.
Krachtens het internationale verdragsrecht, en in het bijzonder de artikelen 1 en 2 van 

het Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947), volgens welke elke Staat de volledige en uitsluitende 
soevereiniteit over het luchtruim boven zijn grondgebied heeft, wordt het luchtruim be-
schouwd als een onderdeel van het grondgebied van de federale Staat. Artikel 2 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 wijkt van dit beginsel geenszins af, zodat het lucht-
ruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderdeel van de luchtruimte van de 
federale Staat blijft. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om een aan-
gelegenheid te regelen die tot het luchtruim boven het grondgebied van dat Gewest be-
hoort.

Krachtens de hierboven vermelde bepalingen van de voormelde wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980, moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een ac-
tiviteit voortgebrachte geluidshinder bestrijden, gelokaliseerd worden op de plaats waar 
die activiteit plaatsvindt en niet op de plaats waar de gevolgen van die activiteit ondergaan 
worden.

Zo moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een vliegtuig voortgebrach-
te  geluidshinder  bestrijden,  gelokaliseerd  worden  in  het  luchtruim waar  dat  vliegtuig 
vliegt en niet op het grondgebied waar de door dat vliegtuig voortgebrachte geluidshinder 
uiteindelijk waargenomen wordt.

Bijgevolg behoort de bevoegdheid om de normen te bepalen die de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet tot dat Gewest, aangezien het niet bevoegd is voor 
het luchtruim boven zijn grondgebied.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, 
met een geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat 
voortduren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, dat de 
Brussels Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te nemen om met name 
1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of im-
missienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer goedgedkeurd, dat, zoals uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om maatregelen ter uitvoering van die bepaling 
te nemen, voor zover de geluidsbronnen en de toestellen, tuigen en voorwerpen waarop 
die uitvoeringsmaatregelen betrekking hebben, wel degelijk tot de territoriale bevoegd-
heid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Die bepaling moet derhalve zo uitgelegd worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke 
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Regering niet machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht 
wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aange-
zien dat luchtruim niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, hetwelk tot doel heeft maximale 
normen te bepalen om de geluidshinder die voortgebracht wordt door het luchtverkeer bo-
ven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken.

Dat besluit is bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen (artikel 
159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 
bij de rechter in te stellen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aangezien 
haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leefmili-
eu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, met 
name, dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht wordt door 
het luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte dat de 
vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig 
de beslissingen van de eiser en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluids-
hinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 
mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en 
op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het lucht-
ruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover 
nodig, van de voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, 
eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augus-
tus 1980 en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet), schendt het 
de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat ze de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de voormelde ordonnantie, en inzonder-
heid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op het voormelde besluit 
van 27 mei 1999, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordonnantie en 
van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en 
overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rech-
ter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming 
van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, 
en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
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uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie uitge-
vaardigd is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het Verdrag van 7 
december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedgekeurd bij de wet 
van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover nodig, van de 
voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grond-
wet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 
januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 
en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), beslist het ten onrechte dat een inbreuk 
op het voormelde besluit van 27 mei 1999 bijgevolg een inbreuk op artikel 20 van de 
voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van 
die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 
januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de ordonnanties, besluiten en re-
glementen betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de 
voormelde wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 
38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellin-
gen, en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19 en 78 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre ze de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te stellen en, 
anderzijds, de overschrijdingen van die waarden door vliegtuigen die het grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, zodat zij aldus een 
aangelegenheid regelt die gelokaliseerd is in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Indien de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving zo uitgelegd moeten worden dat ze 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden vast te stellen 
voor de geluidshinder die aan de grond waargenomen wordt en, anderzijds, de overschrij-
dingen van die waarden door de vliegtuigen die het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, schenden die artikelen dan op zijn minst 
de voormelde bepalingen, gelet op, enerzijds, het federaal karakter van het luchtruim en, 
anderzijds, de territoriale bevoegdheden van de andere gewesten, in zoverre ze de plaats 
waar de geluidshinder waargenomen wordt en niet  de plaats waar het lawaai voortge-
bracht wordt, als aanknopingspunt voor de bevoegdheid van bestrijding van de geluids-
hinder gebruiken?"

Tweede onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
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scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek onder meer van een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan echter geen 
overtreding of een ernstige dreiging voor een overtreding van een bepaling van een on-
wettig  besluit  of  een onwettige  verordening vaststellen.  Krachtens artikel  159  van de 
Grondwet moet de rechter immers de toepassing van een onwettig besluit of een onwetti-
ge verordening weigeren. 

Onwettig is het besluit of de verordening waarvan de steller zijn bevoegdheid, met in-
begrip van zijn bevoegdheid ratione materiae, te buiten is gegaan door die norm goed te 
keuren.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatrissen de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet 
moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het enkel be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld 
in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten.

Dat beginsel volgt tevens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling voert immers het tegenovergestelde beginsel in, namelijk dat de fe-
derale Staat enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijll de deelregeringen een 
residuaire bevoegdheid hebben.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, 6, §3, 6°, 
§4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen toepasselijk verklaren op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kennen aan dat ge-
west bepaalde bevoegdheden ratione materiae toe inzake (1) de bescherming van het leef-
milieu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (11) de uitrusting en uitbating van 
de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-
Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden en voor de rechten die er betrekking op hebben, en (iv) het ontwerpen, in sa-
menspraak met de federale overheid, van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en het vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake 
verkeers- en vervoermiddelen, en het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden.

Die bevoegdheden worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenwel enkel toe-
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gekend op voorwaarde dat het geen afbreuk doet aan de bevoegdheid inzake de uitrusting 
en de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal die artikel 6, §1, X, 7°, van voormel-
de wet van 8 augustus 1980 bij uitsluiting toekent aan de federale Staat.

De bevoegdheid van de federale Staat moet een werkelijke inhoud krijgen wanneer zij 
berust op een voorbehoud dat is gemaakt omtrent de bevoegdheid van de gemeenschap-
pen en gewesten.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om normen vast te stel-
len ter bestrijding van de door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder wanneer deze 
het gevolg is van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is derhalve niet bevoegd om de normen vast te stellen ter bestrijding van 
de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchtha-
ven Brussel-Nationaal.

Bovendien volgt uit artikel 8, eerste lid, van voormelde wet van 12 januari 1989 dat ar-
tikel 20 van bovengenoemde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige 
aanpassingen van toepassing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voor de uitvoering van de ordonnanties 
nodige verordeningen en besluiten opmaakt zonder ooit de ordonnanties zelf te kunnen 
schorsen of vrijstelling te kunnen verlenen van de uitvoering ervan. 

Uit artikel 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 dat artikel 78 van voor-
melde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige aanpassingen van toe-
passing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt dat de regering van het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  geen  andere  bevoegdheden  heeft  dan  die  welke  de 
Grondwet en de krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uit-
drukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde bepalingen van de bovenge-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 blijkt dat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het regels vaststelt bij wege van ordonnanties dan wel bij 
wege van besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om de normen vast te stellen ter be-
strijding van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel-Nationaal.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 
1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met een 
boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, 
die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van voormelde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te treffen, 
onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale 
emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluids-
bronnen vast te stellen op grond van verschillende criteria, en 3° het gebruik van toestel-
len, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of 
trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen met het oog op de beper-
king van de geluidshinder die wordt voortgebracht door het luchtverkeer boven het grond-
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A. De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 
augustus 1980.
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Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel machtigt tot het treffen van maatrege-
len ter uitvoering van die bepaling voor zover de geluidshinder waarop die maatregelen 
betrekking hebben niet wordt voortgebracht door de exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus met voormeld besluit van 
27 mei 1999 haar bevoegdheid te buiten gegaan, in zoverre zij grenswaarden vaststelt tot 
beperking van de geluidshinder, voortgebracht door de vliegtuigen die opstijgen en landen 
op de luchthaven Brussel-Nationaal.

In zoverre is dat besluit bijgevolg onwettig en mogen de rechtscolleges het derhalve 
niet toepassen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter bij wie de zaak aanhangig is op grond van de bovengenoemde wet van 12 ja-
nuari 1993, mag derhalve geen schending van dat onwettig besluit vaststellen, aangezien 
die schending verband houdt met de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die 
opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door zich op grond van de boven-
genoemde wet van 12 januari 1993 tot de rechter te wenden met een verzoek tot het doen 
ophouden van de overtredingen van artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 
1999 en van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli, handelt binnen de 
perken van haar bevoegdheden, aangezien het verzoek strekt tot het doen naleven van de 
bestaande normen inzake leefmilieu. Het beslist tevens dat voormeld besluit van 27 mei 
1999 niet onwettig is op grond onder meer dat het zich niet de bevoegdheden van de fede-
rale Staat inzake regeling van het luchtverkeer heeft toegeëigend en evenmin de normale 
exploitatie van de luchthaven heeft belemmerd. Het beslist ten slotte dat de vliegtuigen 
die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissin-
gen van eiser en de richtlijnen van B.I.A.C en Belgocontrol, geluidshinder veroorzaken 
die een overtreding vormt van artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 
en, bijgevolg, van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 en van 
artikel 23 van de Grondwet.

Aldus maakt het bestreden arrest toepassing van een onwettig besluit, namelijk het bo-
vengenoemde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en 
van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit), miskent het de regel volgens welke 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  alleen  over  toegewezen  bevoegdheden  beschikt 
(schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en de regering van dat Ge-
west niet bevoegd is om bij besluit de normen vast te stellen voor de geluidshinder, ver-
oorzaakt door  vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal 
(schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van voormelde wet van 
12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 
20 en 78 van voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de bovengenoemde ordon-
nantie van 17 juli 1997 in zoverre het deze aldus interpreteert dat zij de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om normen vast te stellen voor de geluidshin-
der,veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Natio-
naal (schending van voormelde ordonnantie, inzonderheid van artikel 9), beslist het ten 
onrechte dat een overtreding van voormeld besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt tot een 
overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet 
(schending van die twee bepalingen) en gaat het de bevoegdheden te buiten die voor-
noemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een overtreding vast te stellen 
van de besluiten en verordeningen inzake bescherming van het leefmilieu (schending van 
voormelde wet van 12 januari 1993, inzonderheid van artikel 1).

B. Subsidiair wordt aangevoerd dat de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 
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ongrondwettig is in het geval dat artikel 9 van die ordonnantie aldus moet worden uitge-
legd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het boven-
genoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren. 

Aangezien het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 op die ordonnantie gegrond is, 
is het zelf onwettig.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest toepassing maakt van een onwettig besluit, name-
lijk  het  bovengenoemde  besluit  van  27  mei  1999  (schending  van  artikel  159  van  de 
Grondwet en van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit) en van een ongrond-
wettige ordonnantie (schending van de bovengenoemde ordonnantie, inzonderheid van ar-
tikel 9), daar beide normen in strijd zijn met de regels inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de artike-
len 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en  
38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bovengenoemde wet van 8 augus-
tus 1980), ten onrechte beslist dat een overtreding van het bovengenoemde besluit van 27 
mei 1999 bijgevolg leidt tot een overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en 
van artikel 23 van de Grondwet (schending van die twee bepalingen) en de bevoegdheden 
te buiten gaat die voornoemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een 
overtreding vast  te stellen van de ordonnanties, besluiten en verordeningen inzake be-
scherming van het leefmilieu (schending van de bovengenoemde wet van 12 januari 1993, 
meer bepaald van artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en meer bepaald de artikelen 3, 
35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janua-
ri 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 
6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mach-
tigen om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, en om de overschrijding van die normen 
door de op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgende en landende vliegtuigen strafbaar 
te stellen, waardoor zij een aangelegenheid regelen die tot de uitsluitende bevoegdheid ra-
tione materiae van de federale Staat behoort?"

Derde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek onder meer van een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan echter geen 
overtreding of een ernstige dreiging voor een overtreding van een bepaling van een on-
wettig  besluit  of  een  onwettige  verordening  vaststellen.  Krachtens  artikel  159 van  de 
Grondwet moet de rechter immers de toepassing van een onwettig besluit of een onwetti-
ge verordening weigeren.

Onwettig is het besluit of de verordening waarvan de steller zijn bevoegdheid te buiten 
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is gegaan door die norm goed te keuren.
Krachtens artikel 3 van de Grondwet vormt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

van de drie gewesten van het Koninkrijk België.
Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 

zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet 
moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len. 

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt wat betekent dat het enkel be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld 
in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten.

Dat beginsel volgt tevens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet dat nog niet van 
kracht is. Dat artikel voert immers het tegenovergestelde beginsel in, namelijk dat de fe-
derale Staat enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijl de deelstaten een resi-
duaire bevoegdheid hebben.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 
3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
toepasselijk verklaren op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kennen aan dat gewest be-
paalde bevoegdheden ratione materiae toe inzake (1) de bescherming van het leefmilieu 
en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (11) de uitrusting en uitbating van de 
luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Na-
tionaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden en voor de rechten die er betrekking op hebben, en (iv) het ontwerpen, in sa-
menspraak met de federale overheid, van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en het vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake 
verkeers- en vervoermiddelen, en het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden.

Die bevoegdheden worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenwel enkel toe-
gekend op voorwaarde dat het geen afbreuk doet aan de bevoegdheid inzake de uitrusting 
en de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal die artikel 6, §1, X, 7°, van voormel-
de wet van 8 augustus 1980 bij uitsluiting toekent aan de federale Staat.

Hoewel in de regel het ontbreken van samenwerking tussen de federale wetgever en 
een gewestelijke wetgever in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever geen 
verplichting daartoe oplegt geen schending inhoudt van de regels inzake de bevoegdheids-
verdeling tussen de federale Staat en het betrokken Gewest, volgt nochtans uit het alge-
meen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdheden dat, 
wanneer de bevoegdheden van beide wetgevers nauw met elkaar verbonden zijn, zij enkel 
in samenwerking kunnen worden uitgeoefend.

Ook al zou - quod non - het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd zijn voor de be-
strijding van de geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel-Nationaal, dan nog is deze bevoegdheid hier nauw verbonden met 
de bevoegdheid van de federale Staat inzake de exploitatie van die luchthaven.
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Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om eenzijdig en zonder 
voorafgaande samenwerking met de federale Staat normen vast te stellen ter bestrijding 
van de geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de lucht-
haven Brussel-Nationaal. Bij ontstentenis van die samenwerking is het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest dus niet bevoegd om die aangelegenheid te regelen.

Bovendien volgt uit artikel 8, eerste lid, van voormelde wet van 12 januari 1989 dat ar-
tikel 20 van bovengenoemde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige 
aanpassingen van toepassing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voor de uitvoering van de ordonnanties 
nodige verordeningen en besluiten opmaakt zonder ooit de ordonnanties zelf te kunnen 
schorsen of vrijstelling te kunnen verlenen van de uitvoering ervan. 

Uit artikel 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 dat artikel 78 van voor-
melde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige aanpassingen van toe-
passing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de regering van het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  geen  andere  bevoegdheden  heeft  dan  die  welke  de 
Grondwet en de krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uit-
drukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde bepalingen van de bovenge-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 blijkt dat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het regels vaststelt bij wege van ordonnanties of bij wege van 
besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om de normen vast te stellen ter bestrijding 
van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de lucht-
haven Brussel-Nationaal.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 
1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met een 
boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, 
die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van voormelde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te treffen, 
onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale 
emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluids-
bronnen vast te stellen op grond van verschillende criteria, en 3° het gebruik van toestel-
len, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of 
trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen met het oog op de beper-
king  van  de  geluidshinder,  die  wordt  voortgebracht  door  het  luchtverkeer  boven  het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A. De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 
augustus 1980.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel machtigt tot het treffen van uitvoe-
ringsmaatregelen ter bestrijding van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die 
opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal,  voor zover zij  vooraf samen-
werkt met de federale Staat die als enige bevoegd is voor de exploitatie van die luchtha-
ven. 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus met voormeld besluit van 
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27 mei 1999 haar bevoegdheid te buiten gegaan, in zoverre zij, eenzijdig en zonder voor-
afgaande samenwerking met de federale Staat, grenswaarden vaststelt tot beperking van 
de geluidshinder, voortgebracht door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchtha-
ven Brussel-Nationaal.

In zoverre is dat besluit bijgevolg onwettig en mogen de rechtscolleges het dus niet toe-
passen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op grond van de bovengenoemde wet van 12 
januari 1993, mag derhalve geen overtreding van dat onwettig besluit vaststellen, aange-
zien die overtreding verband houdt met de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen 
die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door zich op grond van de boven-
genoemde wet van 12 januari 1993 tot de rechter te wenden met een verzoek tot het doen 
ophouden van de inbreuken op artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 
en op artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli, handelt binnen de perken 
van haar bevoegdheden, aangezien het verzoek strekt tot het doen naleven van de bestaan-
de normen inzake leefmilieu. . Het beslist tevens dat voormeld besluit van 27 mei 1999 
niet onwettig is op grond onder meer dat het de uitoefening van de federale bevoegdheid 
inzake exploitatie van de luchthaven niet op onevenredige wijze beperkt. Het beslist ten 
slotte dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en landen over-
eenkomstig de beslissingen van eiser en de richtlijnen van B.I.A.C en Belgocontrol ge-
luidshinder veroorzaken die een schending inhoudt van artikel 2 van het bovengenoemde 
besluit van 27 mei 1999 en, bijgevolg, van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie 
van 17 juli 1997 en van artikel 23 van de Grondwet.

Aldus maakt het bestreden arrest toepassing van een onwettig besluit, namelijk het bo-
vengenoemde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en 
van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit), schendt het de regel volgens welke 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  alleen  over  toegewezen  bevoegdheden  beschikt 
(schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en de regering van dat Ge-
west niet bevoegd is om, eenzijdig en zonder voorafgaande samenwerking met de federale 
Staat,  bij  besluit  de  normen vast  te  stellen inzake de geluidshinder,  veroorzaakt  door 
vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal (miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdhe-
den, schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van voormelde wet 
van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°,  
19, 20 en 78 van voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de bovengenoemde or-
donnantie van 17 juli 1997 in zoverre het deze aldus interpreteert dat zij de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om normen vast te stellen voor de geluids-
hinder, veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-
Nationaal (schending van voormelde ordonnantie, inzonderheid van artikel 9), beslist het 
ten onrechte dat een overtreding van voormeld besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt tot 
een overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grond-
wet (schending van die twee bepalingen) en gaat het de bevoegdheden te buiten die voor-
noemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een overtreding vast te stellen 
op de besluiten en verordeningen inzake besherming van het leefmilieu (schending van 
voormelde wet van 12 januari 1993, inzonderheid van artikel 1).

B. Subsidiair wordt aangevoerd dat de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 
ongrondwettig is in het geval dat artikel 9 van die ordonnantie aldus moet worden uitge-
legd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het boven-
genoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren.

Aangezien het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 op die ordonnantie gegrond is, 
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is het zelf onwettig.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest toepassing maakt van een onwettig besluit, name-

lijk  het  bovengenoemde  besluit  van  27  mei  1999  (schending  van  artikel  159  van  de 
Grondwet en van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit) en van een ongrond-
wettige ordonnantie (schending van de bovengenoemde ordonnantie,  inzonderheid van 
arikel 9), daar beide normen in strijd zijn met de regels inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (miskenning van het alge-
meen  rechtsbeginsel  van  de  evenredigheid  bij  de  uitoefening  van  de  bevoegdheden, 
schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4,7, 
tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 en van de 
artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bovenge-
noemde wet van 8 augustus 1980), ten onrechte beslist dat een overtreding van bovenge-
noemd besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt  tot een overtreding van artikel 20 van 
voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet (schending vn beide bepalin-
gen) en de bevoegdheden te buiten gaat die voornoemde wet van 12 januari 1993 aan de 
rechter toekent om een schending vast te stellen van de ordonnanties, besluiten en veror-
deningen inzake bescherming van het leefmilieu (schending van de bovengenoemde wet 
van 12 januari 1993, meer bepaald van artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof overeenkomstig ar-
tikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende preju-
diciële vraag te worden gesteld :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels inzake de bevoegdheids-
verdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, meer bepaald de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 ja-
nuari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 
6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen en het algemeen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening 
van de bevoegdheden, in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
machtigen om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, en om de overschrijding van die 
normen door de op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgende en landende vliegtuigen 
strafbaar te stellen, anderzijds, waardoor zij eenzijdig en zonder voorafgaande samenwer-
king een aangelegenheid regelen die nauw verbonden is met de bevoegdheid van de fede-
rale Staat inzake exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal,?".

Vierde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere bepalingen, de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, onder meer op verzoek van een administratieve overheid, het bestaan vaststelt van 
een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ern-
stige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De rechter, die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan daarentegen 
geen schending van een bepaling van de Grondwet vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de herhaalde overschrijdingen van de geluidsdrempels 
kennelijke  schendingen zijn van het recht  op een gezond leefmilieu,  dat  gewaarborgd 
wordt door artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet in samenhang met de in het eerste 
onderdeel van het middel vermelde Brusselse reglementering.

Ingeval het bestreden arrest zodoende in die zin moet worden uitgelegd dat het beslist 
dat het recht van de verweerders om de bij het arrest uitgesproken veroordelingen te ver-
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krijgen een voldoende grondslag vindt in die grondwetsbepaling alleen, gaat het bestreden 
arrest de bevoegdheden te buiten die de bovengenoemde wet van 12 januari 1993 toekent 
aan de rechter inzake bescherming van het leefmilieu, aangezien hij niet bevoegd is om de 
schending van een grondwetsbepaling vast te stellen (schending van de bovengenoemde 
wet van 12 januari 1993, inzonderheid artikel 1).

Bovendien bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet enkel dat iedere Belg 
recht heeft op een gezond leefmilieu maar het stelt op generlei wijze normen vast tot be-
strijding van de geluidshinder met het oog op de bescherming van het leefmilieu, zodat 
het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen 
van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgestelde grenswaarden kennelijke 
schendingen  van  voornoemd  artikel  23,  derde  lid,  4°  vormen  (schending  van  die 
bepaling).

Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.05.0466.F, voert eiseres een middel aan dat is gesteld als volgt:

Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, inzonderheid derde lid, 4°, 35, 39, 134 en 159 van de 

Grondwet;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
- artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming van het leefmilieu;
- de artikelen 9 en 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen 

geluidshinder in een stedelijke omgeving;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer;
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te 

Brussel van 2 november 2004 dat de rechtsvordering, die de twee verweerders tegen eise-
res, de Belgische Staat en Belgocontrol, hadden ingesteld op grond van de wet van 12 ja-
nuari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, niet 
gegrond had verklaard, "stelt het bestreden arrest vast dat de vliegtuigen die op de lucht-
haven van Brussel-Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissingen van 28 
februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Belgische Staat en overeenkomstig de richtlijnen 
van B.I.A.C en Belgocontrol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroor-
zaken die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op ar-
tikel 2 van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 
1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder, voortgebracht door het luchtverkeer en 
een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op artikel 23 
van de Grondwet; beveelt de Belgische Staat de inbreuken die zijn vastgesteld binnen drie 
maanden na de betekening van dit arrest te doen ophouden, op straffe van een dwangsom 
van 25.000 euro per vastgestelde inbreuk; verklaart dit arrest bindend voor en tegenwer-
pelijk aan B.I.A.C. en Belgocontrol".

De bekritiseerde gronden van die beslissing zijn de volgende:
(1) Ten onrechte voert Belgocontrol aan dat het besluit van het Gewest van 27 mei 

1999 onwettig is wegens overschrijding van zijn bevoegdheid ratione loci, daar "het be-
sluit van 27 mei 1999 niet is bedoeld tot regeling van het door de vliegtuigen binnen het 
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luchtruim veroorzaakte lawaai en evenmin tot regeling van het lawaai op de vestigings-
plaats van de luchthaven zelf, maar tot regeling van de geluidshinder, die ondervonden 
wordt aan de grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest";

(2) "Door de normen vast te stellen in het besluit van 27 mei 1999 heeft de Brusselse 
regering zich niet de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het lucht-
verkeer toegeëigend en evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd. De 
geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het opstijgen en landen op de luchtha-
ven, maar, in het algemeen, op de bescherming van de bevolking tegen geluidshinder te 
wijten aan vluchten boven het grondgebied van het Brusselse Gewest. De omstandigheid 
dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe kan leiden dat de operatoren meer re-
kening gaan houden met de belangen van derden (bijvoorbeeld door de vliegtuigen niet te 
zwaar te belasten, en door het vliegtuiglawaai te verminderen) impliceert niet dat het be-
sluit regels vaststelt inzake luchtvervoer of exploitatie van de luchthaven";

(3) "Bij de uitoefening van de gewestbevoegdheden inzake bestrijding van geluidshin-
der schrijft de bijzondere wet tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet met be-
trekking tot de Brusselse instellingen hier geen samenwerkingsakkoord voor. Dat ten slot-
te toch een overlegprocedure is opgestart om tot een samenwerkingsakkoord te komen 
was bedoeld om een regelgevend kader te scheppen voor alle aspecten van de luchthaven 
Brussel-Nationaal, zowel met betrekking tot de federale bevoegdheden terzake als met be-
trekking tot die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar de overlegprocedure niet 
was voortgezet, was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen zijn eigen bevoegdheids-
sfeer gerechtigd om de maatregelen tot bescherming van het leefmilieu te treffen die het 
noodzakelijk achtte".

(4) "De herhaalde overschrijdingen van de grenswaarden vormen (...) een kennelijke 
schending van het recht op een gezond leefmilieu dat gewaarborgd wordt door artikel 23, 
derde lid, 4°, van de Grondwet, in samenhang met de hierboven vermelde reglementering 
van het Brussels Gewest. Uit de inzake geluidshinder getroffen maatregelen blijkt vol-
doende dat de "geluidshinder" (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 
1997) bewezen is,  dat  de herhaalde geluidshinder het leefmilieu verstoort,  dat  ze zich 
voordoet tijdens de periodes van de nachtrust en niet met een dergelijke intensiteit optrad 
voor de toepassing van het"plan-Anciaux  bis" (cf; verslag van het bureau A-Tech, stuk 
L.8 uit het dossier van de [verweerders])".

Grieven
Eerste onderdeel
(1) Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest enkel bevoegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied 
die zijn vastgesteld in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wet-
ten.

Uit het onderling verband tussen de artikelen 2,4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 78 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen blijkt dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - ongeacht of het regels vastlegt bij wege van ordonnan-
ties dan wel bij wege van besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om een aangelegen-
heid te regelen die valt buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(2) Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van artikel 2 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 omvat niet het luchtruim boven dat grondgebied.

In strijd met het internationale verdragenrecht en, in het bijzonder, met artikel 1 van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947) volgens hetwelk elke Staat de volledige en uitsluiten-
de soevereniteit heeft over de luchtruimte boven zijn grondgebied, stelt geen enkele bepa-
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ling van de bovengenoemde bijzondere wet van 12 januari 1989 het luchtruim boven dat 
grondgebied gelijk met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daaruit volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is om een aangele-
genheid te regelen binnen het luchtruim boven zijn grondgebied, zoals het is omschreven 
in de bovengenoemde bepalingen van die bijzondere wet van 12 januari 1989.

(3) Gelet op de bovenvermelde bepalingen van de bijzondere wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980 moet de bevoegdheid om de normen vast te stellen tot beperking 
van het door een activiteit veroorzaakte lawaai worden bepaald met inachtneming van de 
plaats waar die activiteit wordt verricht en niet met inachtneming van de plaats waar de 
gevolgen van die activiteit voelbaar zijn.

Aldus heeft de bevoegdheid om de normen vast te stellen tot beperking van de door een 
vliegtuig veroorzaakte geluidshinder betrekking op het luchtruim waarbinnen dat vlieg-
tuig vliegt en niet op het grondgebied waarop die hinder uiteindelijk ondervonden wordt.

Bijgevolg is dat gewest niet bevoegd om de normen vast te stellen tot beperking van de 
geluidshinder, veroorzaakt door het vliegverkeer binnen het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op zijn minst kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet zonder zijn territoriale be-
voegdheid te buiten te gaan het vliegtuiglawaai zoals het aan de grond ondervonden wordt 
in aanmerking nemen als een aanknopingspunt voor zijn reglementering.

(4) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
een boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortdu-
ren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van de bovengenoemde ordonnan-
tie, dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te 
treffen, onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de 
maximale emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake 
geluidsbronnen vast te stellen met inachtneming van verschillende criteria en 3° het ge-
bruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlij-
ke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen tot beperking van de 
door het luchtverkeer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ver-
oorzaakte geluidshinder.

(5) De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en met de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 
8 augustus 1980.

Bijgevolg dient artikel 9 van die ordonnantie aldus te worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet machtigt om geluidsnormen vast te stel-
len voor het luchtverkeer binnen het luchtruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
aangezien dat luchtruim niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus haar bevoegdheid te buiten 
gegaan door het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, daar het be-
doeld is  om grenswaarden te  bepalen tot  beperking van de geluidshinder,  veroorzaakt 
door het luchtverkeer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat 
besluit mag dus niet worden toegepast (Grondwet, artikel 159).

Door dat besluit toe te passen om het hoger beroep van de verweerders gegrond te ver-
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klaren en het bestreden vonnis te wijzigen, schendt het bestreden arrest derhalve alle bo-
venaan in het middel aangegeven bepalingen, artikel 23 van de Grondwet uitgezonderd.

(6) Ingeval artikel 9 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 aldus moet 
worden uitgelegd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om 
bovengenoemd besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, is die ordonnantie zelf in strijd 
met de bepalingen van de Grondwet en van de bovenaan in het middel vermelde bijzonde-
re wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980, zodat het bestreden arrest, dat die bepa-
lingen toepast om het hoger beroep van de verweerders gegrond te verklaren en het be-
streden vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof overeenkomstig ar-
tikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende preju-
diciële vraag te worden gesteld :

"Schendt artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen ge-
luidshinder in een stedelijke omgeving, wanneer het aldus wordt ingelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het bovengenoemde besluit van 
27 mei 1999 goed te keuren, de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten, inzonderheid de artikelen 3, 35, 39 en 134 van 
de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 6, §1, II, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 
4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen en, zo nodig, de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet, in zoverre het de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, 
en om de overschrijding van die normen door de vliegtuigen die boven het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vliegen strafbaar te stellen anderzijds, waardoor 
het een aangelegenheid regelt die betrekking heeft op het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Schendt diezelfde bepaling op zijn minst de 
bovengenoemde regels inzake de bevoegdheidsverdeling, in zoverre het de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het door de vliegtuigen gemaakte la-
waai, zoals het aan de grond gemeten wordt, in aanmerking te nemen als een aankno-
pingspunt voor zijn reglementering, ofschoon de bron van dat lawaai zich bevindt in het 
luchtruim boven het grondgebied van het Gewest?". 

Tweede onderdeel
(1)Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest enkel toegewezen bevoegdheden heeft, hetgeen betekent dat het enkel bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de grenzen van het gebied die in de bijzondere wetten 
ter uitvoering van de Grondwet zijn vastgelegd.

(2) De bevoegdheid inzake bescherming van het leefmilieu en, meer bepaald inzake de 
strijd tegen geluidshinder, is bij de artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, aan de het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest toegewezen, onder voorbehoud van de bevoegdheid die artikel 6, §1, X, 7°, van 
de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de Federale Staat toekent voor de uitrusting en 
de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(3)De bevoegdheid van de Federale staat moet een daadwerkelijke inhoud krijgen als 
zij steunt op een voorbehoud dat de bijzondere wetten maken op de bevoegdheid van de 
gemeenschappen en gewesten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om normen vast te leggen ter 
bestrijding van geluidshinder door het luchtverkeer als die wordt veroorzaakt door de ex-
ploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(4) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
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een  geldboete  al  wie  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  geluidshinder  veroorzaakt,  of  laat 
voortduren, die de door regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen zijn vastgelegd krachtens artikel 9 van de voornoemde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te nemen 
om met name 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen 
vast te stellen, aan de hand van verschuillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, 
tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillin-
gen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei 1999 uitgevaardigd betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer dat, zoals blijkt uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2, 
maximale normen wil vastleggen om het geluidsniveau te beperken dat door het luchtver-
keer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt veroorzaakt.

(5) De voornoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de 
voornoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 worden uitgelegd.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts machtigt om uitvoeringsmaatregelen 
van die bepaling te nemen in zoverre de geluidshinder waarvan sprake in die maatregelen 
niet wordt veroorzaakt door de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus haar bevoegdheid over-
schreden door het voornoemde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, in zoverre daarin 
maximale normen worden vastgelegd om de geluidshinder te beperken die wordt veroor-
zaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat 
besluit kan derhalve niet worden toegepast (Grondwet artikel 159).

Het bestreden arrest dat dit besluit toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, schendt bijgevolg het geheel van 
de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 23 
van de Grondwet.

(6) In bijkomende orde, in de onderstelling dat artikel 9 van het voormelde besluit van 
17 juli 1997 moet worden uitgelegd in die zin dat het de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest machtigt om het voormeld besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, is die 
ordonnantie zelf strijdig met de bepalingen van de Grondwet en van de bijzondere wetten 
van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 als bedoeld in de aanhef van het middel, zodat het 
bestreden arrest dat die ordonnantie toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld:

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en met name de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3,6°, §4, 3° 
en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van8 augustus tot hervorming der instellingen, 
in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigen om, ener-
zijds, geluidswaarden vast te stellen en, anderzijds, de overschrijding van die waarden 
door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal strafbaar te 
stellen,  waardoor  zij  een aangelegenheid  regelen die  tot  de  uitsluitende materiële  be-
voegdheid van de federale Staat behoort?"
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Derde onderdeel
(1) Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest  enkel  toegewezen bevoegdheden heeft,  wat betekent  dat het  enkel  bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de grenzen van het gebied die in de bijzondere wetten 
ter uitvoering van de Grondwet zijn vastgelegd.

De bevoegdheid inzake bescherming van het leefmilieu en, meer bepaald de strijd tegen 
geluidshinder, is bij de artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen, aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toege-
wezen, onder voorbehoud van de bevoegdheid die artikel 6, §1, X, 7°, van de voormelde 
wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat toekent voor de uitrusting en de uitbating 
van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(2) Zo, in de regel, het ontbreken van samenwerking tussen de federale wetgever en een 
gewestelijke wetgever in een aangelegenheid waarvoor de speciale wetgever daartoe geen 
verplichting oplegt, geen miskenning uitmaakt van de regels die de bevoegdheid tussen de 
federale Staat en het betrokken gewest verdelen, volgt tocht uit het algemeen rechtsbegin-
sel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdheden, dat de bevoegdheden 
van de twee wetgevers, wanneer ze nauw samenhangen, alleen in samenwerking kunnen 
worden uitgeoefend.

Wanneer bijgevolg, quod non, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd zou zijn 
om de aangelegenheid te regelen van de strijd tegen de geluidshinder van de vliegtuigen 
die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal,  dan zou die bevoegdheid 
nauw verbonden zijn met die van de federale Staat inzake de uitbating van die luchthaven.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om eenzijdig en zonder voor-
afgaand overleg met de federale Staat, normen vast te leggen in de strijd tegen de geluids-
hinder van het luchtverkeer wanneer die het gevolg is van de uitbating van de luchthaven 
Brussel-Nationaal.

(3) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
een  geldboete  al  wie  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  geluidshinder  veroorzaakt,  of  laat 
voortduren, die de door regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen zijn vastgelegd krachtens artikel 9 van de voornoemde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te nemen 
om met name 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen 
vast te stellen, aan de hand van verschuillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, 
tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillin-
gen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei 1999 uitgevaardigd betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer dat, zoals blijkt uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2, 
maximale normen wil vastleggen om het geluidsniveau te beperken dat door het luchtver-
keer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt veroorzaakt.

(4) De voornoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de 
voornoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 worden uitgelegd.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts machtigt om uitvoeringsmaatregelen 
te nemen ter bestrijding van de geluidshinder die is veroorzaakt door vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel-Ntionaal landen en opstijgen, op voorwaarde dat vooraf overleg wordt 
gepleegd met de federale Staat, die uitsluitend bevoegd is om die luchthaven uit te baten.
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De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus haar bevoegdheid over-
schreden door het voornoemde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, in zoverre daarin 
eenzijdig en zonder overleg te plegen met de federale Staat, maximale normen worden 
vastgelegd om het geluid te beperken dat wordt veroorzaakt door de vliegtuigen die op-
stijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat besluit kan derhalve niet wor-
den toegepast (Grondwet artikel 159).

Het bestreden arrest dat dit besluit toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, schendt bijgevolg het geheel van 
de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 23 
van de Grondwet.

(5) In bijkomende orde, in de onderstelling dat artikel 9 van het voormelde besluit van 
17 juli 1997 moet worden uitgelegd in die zin dat het de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest machtigt om het voormeld besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, is die 
ordonnantie zelf strijdig met de bepalingen van de Grondwet en van de bijzondere wetten 
van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 als bedoeld in de aanhef van het middel, zodat het 
bestreden arrest dat die ordonnantie toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld:

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en met name de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° 
en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van8 augustus tot hervorming der instellingen, 
in zoverre zi jde regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigen om, ener-
zijds, geluidswaarden vast te stellen en, anderzijds, de overschrijding van die waarden 
door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal strafbaar te 
stellen,  waardoor  zij  een aangelegenheid  regelen die  tot  de  uitsluitende materiële  be-
voegdheid van de federale Staat behoort?"

Vierde onderdeel
Als het bestreden arrest, wanneer het naar artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet in 

combinatie met Brussels regeling inzake leefmilieu verwijst, betekent dat het recht van de 
verweerders op de veroordelingen die door het arrest zijn uitgesproken, voldoende steun 
vindt in die grondwettelijke bepaling alleen, dan schendt het die bepaling en ook artikel 1 
van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu.

Enerzijds heeft artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 alleen betrekking op een ken-
nelijke inbreuk of een ernstige dreiging voor een inbreuk op één of meer bepalingen van 
wetten, decreten,  ordonnanties,  verordeningen of besluiten betreffende de bescherming 
van het leefmilieu en niet op een schending van de bepalingen van de Grondwet, zodat het 
hof van beroep, waarbij de zaak krachtens dat artikel aanhangig was, de schending van ar-
tikel 23 van de Grondwet niet wettig heeft kunnen vaststellen (schending van genoemd ar-
tikel 1).

Anderzijds, bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet alleen dat elke Belg recht 
heeft op een gezond leefmilieu zonder in enige mate de normen in de strijd tegen geluids-
hinder met het oog op de bescherming van het leefmilieu vast te leggen, zodat het bestre-
den arrest niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen van de 
maximale geluidswaarden, zoals die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vastge-
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legd, duidelijke schendingen van genoemd artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet uit-
maken (schending van die bepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest ingesteld.
Ze moeten worden gevoegd.
De cassatieberoepen samen :
Het middel
Het eerste onderdeel
1. Artikel 6, §1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen verleent aan de gewesten de bevoegdheid om de 
bescherming van het leefmilieu en met name de strijd tegen de geluidshinder te 
regelen. Die bepaling maakt geen onderscheid tussen de mogelijke bronnen van 
geluidshinder en de lokalisatie van die bronnen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt die bevoegdheid krachtens de 
artikelen 1, 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met be-
trekking tot de Brusselse instellingen uitgeoefend bij wege van ordonnanties en 
besluiten, uitgevaardigd door de Raad en de regering van dat gewest.

2. Ter uitvoering van die bevoegdheid is op 17 juli 1997 een ordonnantie uit-
gevaardigd betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, 
waarvan artikel 9 bepaalt dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
elke maatregel treft met name om :

-de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen;

-aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te stellen naargelang 
hun oorsprong, hun stedenbouwkundige plaatsaanduiding, hun akoestische ken-
merken en de noodzaak om in het bijzonder de bewoners van gebouwen gelegen 
in welbepaalde zones te beschermen;

-het gebruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandig-
heden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbren-
gen te reglementeren.

Die maatregelen worden bepaald in het besluit van de regering van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van ge-
luidshinder voortgebracht door het luchtverkeer.

3. Uit de arresten van het Arbitragehof nr. 51/2003 van 30 april 2003 en nr. 
3/2006 van 11  januari  2006 volgt  dat  de  soevereiniteit  die  de  federale  Staat 
krachtens de in het middel vermelde bepalingen uitoefent op het luchtruim, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet belet met inachtneming van het proportio-
naliteitsbeginsel voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden te be-
palen die niet mogen worden overschreden door de vliegtuigen die in het lucht-
ruim boven dat gewest vliegen.

Het onderdeel faalt naar recht.
4.  Aangezien het  Arbitragehof reeds uitspraak gedaan heeft  over de onder-

scheiden bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten terzake en het Hof 
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zich bij die rechtspraak aansluit, is het niet gehouden de voorgestelde prejudicië-
le vraag te stellen.

Tweede onderdeel
5. Artikel 6, §1, X, eerste lid, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 

dat aan de gewesten de bevoegdheid verleent om de uitrusting en de uitbating 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden te regelen, maakt een uitzonde-
ring voor de luchthaven Brussel-Nationaal waarvan de uitrusting en de uitbating 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de federale Staat behoren.

6. Uit het bovenstaande arrest van het Arbitragehof van 11 januari 2006 volgt 
dat die bevoegdheid van de federale Staat die van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest  niet  uitsluit  om, met  inachtneming van het  proportionaliteitsbeginsel, 
normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit te vaardigen, ook al 
zou die zijn uitgelokt door het luchtverkeer dat het gevolg is van de uitbating van 
de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het onderdeel faalt naar recht.
7.  Aangezien het  Arbitragehof reeds uitspraak gedaan heeft  over  de onder-

scheiden bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten terzake en het Hof 
zich bij die rechtspraak aansluit, is het niet gehouden de voorgestelde prejudicië-
le vraag te stellen.

Derde onderdeel
8. In de vermeldingen die het onderdeel niet bekritiseert onderzoekt het bestre-

den arrest de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest getroffen heeft 
ter bestrijding van de geluidshinder en oordeelt het dat de gewestregering het 
proportionaliteitsbeginsel heeft geëerbiedigd. Het beslist dat de toepassing van 
het besluit van 27 mei 1999 de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake 
uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal niet onmogelijk of 
buitensporig moeilijk maakt.

9. Het onderdeel is volledig gegrond op de stelling dat de bevoegdheid van de 
federale wetgever terzake en die van de gewestelijke wetgever inzake de strijd 
tegen de geluidshinder nauw verbonden zijn.

Het middel preciseert evenwel niet waarom de bevoegdheden van de Staat en 
het Gewest dermate vervlochten zijn dat zij enkel nog in samenwerking zouden 
kunnen uitgeoefend worden.

Het onderdeel is onnauwkeurig en derhalve niet ontvankelijk.
10. Daar het middel niet-ontvankelijk is wegens redenen, die eigen zijn aan de 

cassatierechtspleging, moet de prejudiciële vraag die wordt voorgesteld tot sta-
ving van de erin uiteengezette grief niet aan het Arbitragehof worden gesteld.

Vierde onderdeel
11. In strijd met wat het onderdeel zegt beslist het arrest niet dat de veroorde-

ling een voldoende grondslag heeft in het enkele artikel 23, derde lid, 4°, van de 
Grondwet .

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
De vorderingen tot bindendverklaring van het arrest :
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12. Ten gevolge van de verwerping van de cassatieberoepen hebben de vorde-
ringen tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer.

Dictum
Het Hof,
Voegt  de  cassatieberoepen  die  onder  de  nrs.  C.05.0464.F,  C.05.0465.F  en 

C.05.0466.F op de algemene rol zijn ingeschreven;
Verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot bindendverklaring van het 

arrest;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

21 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie4 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Gérard, De Bruyn, Simont en Kirkpatrick.

Nr. 670

1° KAMER - 22 december 2006

1º AANNEMING VAN WERK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - 
VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK 
EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

2º ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) - VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN - 
VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN 
TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

4º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN 
INGESTELDE VORDERING - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - 
GEVOLG - VEREISTE

5º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
AANNEMER EN DE ARCHITECT - VERBORGEN GEBREK - VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN 
- VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

6º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER - GRENZEN - SCHADE DIE ZICH UITSTREKT OVER EEN LANGERE PERIODE - 
VERTREKPUNT

7º ANATOCISME - ARTIKEL 1154, B.W. - TOEPASSINGSGEBIED - SCHADEVERGOEDING 
WEGENS CONTRACTUELE WANPRESTATIE - WAARDESCHULD - COMPENSATOIRE INTEREST - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid  
van de aannemer  en  de  architect  wordt  ingesteld,  onttrekt  aan het  verval  van deze 

4 Zie de concl. van het O.M. over het derde ondereel, Pas. 2006, nr. 669.
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termijn ook een vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald 
bouwwerk,  van  eenzelfde  gebrek  en  van  eenzelfde  contractuele  tekortkoming  in  de  
conceptie of de uitvoering; hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat  
zij omvat1. (Artt. 1792 en 2270, B.W.)

6º De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt toegekend,  
voor zover geen interest  wordt  toegekend voor een periode die het  ontstaan van de 
schade voorafgaat; in het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan 
hij  op  het  totale  bedrag  van  de  schadevergoeding  interest  toekennen  vanaf  een 
gemiddelde datum2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

7º  Bij  waardeschulden,  zoals  de  verbintenis  tot  vergoeding  van  schade  wegens 
wanprestatie, kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, zonder aan 
de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek gebonden te zijn, indien hij  
oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is3. (Art. 1154, B.W.)

(D. T. N. )

ARREST

(A.R. C.05.0210.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd. 
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel 

uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de 

aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of ge-
deeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie 
of de ongeschiktheid van de grond.

2. De termijn in die artikelen bepaald, is een fatale termijn die niet geschorst 
noch gestuit kan worden.

3. Een binnen die termijn ingestelde vordering onttrekt aan het verval ook een 
vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, 

1 Cass. 29 maart 1984, A.R. 6971, 1983-1984, nr. 441; W. ABBELOOS, en D. ABBELOOS, "De tienjarige 
aansprakelijkheid van aannemer en architect", A.J.T., 2000-2001, p. 524; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, 
"Bestekken  en  aannemingen  -  artikel  1792"  in  Bijzondere  overeenkomsten,  Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 1997, 15.
2 Zie Cass. 9 april 1997, A.R. P.97.0223.F, nr. 177 en 22 april 1997, A.R. P.95.1475.N, nr. 196.
3 Zie: J. PETIT, "Interest" in A.P.R., 1995, p. 200-201, nr. 214 en de geciteerde rechtsleer.
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van eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie 
of de uitvoering.

Hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat.
4. Het staat aan de feitenrechter, mits hij daarbij de bewijskracht van de inlei-

dende akte niet miskent, te beslissen of de bouwheer zijn initiële vordering be-
perkt heeft tot de schade die hij in die akte vermeldt in verband met een bepaald 
bouwwerk, dan wel of hij  ook eventuele navolgende schade beoogde aan dat 
bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of de architect wa-
ren toevertrouwd in eenzelfde contractueel kader.

5. De appelrechter stelt vast dat:
- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder precies blijft berusten op 

de feiten van meet af aan in de dagvaarding vermeld;
- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder geenszins als een nieuwe 

vordering kan worden bestempeld, maar integendeel als een wetmatige uitbrei-
ding van de oorspronkelijke hoofdvordering;

- de rode draad door het dossier er een is van "evoluerend schadegebeuren", 
van kwaad naar erger, van meerdere ontstane schade, uiteraard als nieuwe schade 
te beschrijven en te vorderen, doch inherent aan een evolutie van hetzelfde scha-
degebeuren.

Door op grond hiervan te oordelen dat de vordering zoals in hoger beroep door 
de eerste verweerder ingesteld, ontvankelijk is, verantwoordt de appelrechter zijn 
beslissing naar recht en schendt hij de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek niet.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel 
Eerste onderdeel
7. Uit het geheel van de redenen vermeld in het arrest, blijkt dat de interest tot 

aan de uitspraak die de appelrechter toekent vergoedend is.
8. In zoverre het onderdeel in dit verband schending aanvoert van een aantal 

wetsbepalingen die betrekking hebben op de toekenning van moratoire interest, 
gaat het uit van een verkeerde lezing en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

9. De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt 
toegekend, voor zover geen interest wordt toegekend voor een periode die het 
ontstaan van de schade voorafgaat.

10. In het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan de rech-
ter zonder schending van de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen op het 
totale bedrag van de schadevergoeding interest toekennen vanaf een gemiddelde 
datum.

11. Aangezien de schade van de eerste verweerder zich uitstrekt vanaf de zo-
mer 1973 tot november 2001, kon de appelrechter vergoedende interest toeken-
nen vanaf 10 augustus 1992.

De appelrechter kent aldus vergoedende interest toe vanaf een gemiddelde da-
tum te dezen 10 augustus 1992.
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12. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
13. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat anatocisme met betrekking 

tot interesten van kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, heeft betrek-
king op geldschulden. Deze bepaling geldt niet  voor vergoedende interest  bij 
waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wan-
prestatie, wanneer het bedrag van de vergoeding totaal aan de beoordeling van de 
rechter is overgelaten.

Bij waardeschulden kan de rechter interest op compensatoire interest toeken-
nen, zonder aan de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de 
schade vereist is.

14.  Het arrest  kent  vergoedende interest  toe vanaf  2  juli  2002 en derhalve 
voorafgaandelijk aan het ontstaan van de geldschuld door het vaststellen van de 
schadevergoeding, zodat het in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaal-
de verbod van rente op rente daarop niet toepasselijk is.

15. Op grond van die in de plaats gestelde reden is de beslissing naar recht ver-
antwoord.

16. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is derhalve 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

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

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 671

1° KAMER - 22 december 2006

1º PAND - ZAKELIJKE BORG - BEGRIP - OMVANG VAN DE VERBINTENIS

2º PAND - ZAKELIJKE BORG - REGELS INZAKE BORGTOCHT - TOEPASSING

3º BORGTOCHT - HOOFDELIJKE BORG - BORG DIE BETAALD HEEFT - RECHTSVORDERING TEGEN 
DE SCHULDENAAR

4º PAND - UITWINNING DOOR DE SCHULDEISER - RECHTSVORDERING TEGEN DE SCHULDENAAR - 
REGELS INZAKE BORGTOCHT - TOEPASSING

1º De derde die tot  zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke  
zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele 
vermogen,  maar  heeft  hiervoor  slechts  in  te  staan  tot  beloop  van  het  zakelijk  
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zekerheidsrecht1.

2º De regels inzake borgtocht zijn op de zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij  
verenigbaar zijn met de aard ervan2.

3º De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op de  
hoofdelijke borg3. (Artt. 2028 en 2029, B.W.)

4º De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek die bepalen dat de borg die de 
schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal heeft om door hem terugbetaald te  
worden en dat hij  te dien einde in de rechten treedt die de schuldeiser had tegen de  
schuldenaar,  zijn van overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de 
uitwinning  door  de  schuldeisers  van  het  zakelijk  zekerheidsrecht  tot  beloop  van  de 
waarde ervan, te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld4.  (Artt. 1251, 3°, 
2028 en 2029, B.W.)

(CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES n.v. T. BALMORAL n.v.)

ARREST

(A.R. C.06.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 januari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1213, 1216, 1251, 1319, 1320, 1322, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

en 2029 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot betaling aan de in bindendverklaring van 

het arrest opgeroepen partijen van de som van 1.031.840,51 euro, vermeerderd met de in-
tresten.

De tusseneis van de eiseres tegen verweerster, tot vrijwaring voor elke veroordeling 
van de eiseres t.o.v. de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, wordt 
ontvankelijk verklaard, doch als ongegrond afgewezen en de eiseres wordt in de kosten 
van het geding in eerste aanleg t.o.v. de verweerster en in de kosten van het hoger beroep 
veroordeeld op grond van volgende overwegingen:

1 E. DIRIX, en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, nr. 424bis. 
2 F. T'KINT,  Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 
1991, nr. 718; M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, in A.P.R., nrs. 70-71; B. GOMBERT, "De rechtspositie 
van de zakelijke borg", noot onder Antwerpen 31 mei 1999, A.J.T., 1999-2000, 759; E. DIRIX, en R. 
DE CORTE, Ibid. 
3 M. VAN QUICKENBORNE, o.c., nr. 452.
4 R.P.D.B., V° Hypothèques et Privilèges immobiliers, nr. 2805; P. DESCHEPPER, "Gage constitué par 
un tiers",  Rev. Banque, 1965, 325-326; M. VAN QUICKENBORNE,  o.c., nrs.70-71; E. DIRIX, en R. DE 
CORTE, Ibid..
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"6. Ook in huidige aanleg blijft (de eiseres) in gebreke om een rechtsgrond aan te bren-
gen waarop zij haar vrijwaringsvordering tegen (de verweerster) zou kunnen stoelen.

Zowel subrogatie (art. 1251, 3°, B.W.) als zakelijke borgstelling (art. 2029 B.W.) zijn 
te dezen niet van toepassing, gelet op het autonoom karakter van de verbintenis welke (de 
eiseres) op 28 maart 1997 jegens (de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) heeft 
aangegaan.

Weliswaar heeft (de eiseres) het pand toen verstrekt tot zekerheid van de terugbetaling 
van de obligatielening door (de verweerster) maar zij verliest uit het oog dat volgens het 
derde lid van art. 1 van dat 'pandcontract rekening' van 28 maart 1997 zij de verbintenis-
sen van (de verweerster) jegens (de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) '... hoofde-
lijk en ondeelbaar ... heeft aangegaan ...'.

De oorspronkelijke tusseneis van (de eiseres) tegen (de verweerster) is dan ook ontvan-
kelijk doch ongegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
De overeenkomstig de artikelen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 van het Burger-

lijk Wetboek aangegane borgtocht is, krachtens deze wetsbepalingen, een aan de gewaar-
borgde hoofdverbintenis accessoire overeenkomst.

Het is derhalve tegenstrijdig te beslissen, enerzijds, dat de verbintenis die de eiseres op 
28 maart 1997 aanging, een autonoom karakter heeft, waaruit de appelrechters afleiden 
dat zowel subrogatie als zakelijke borgstelling "te dezen niet van toepassing zijn", en, an-
derzijds, dat de eiseres in de overeenkomst van 28 maart 1997 een pand verstrekte tot ze-
kerheid van de terugbetaling van de lening door de verweerster, hetgeen impliceert dat 
deze overeenkomst een aan de gewaarborgde hoofdverbintenis accessoire overeenkomst 
is en dat de door de eiseres aangegane verbintenis dus geen autonoom karakter heeft.

Door de beslissing dat de verbintenis die de eiseres op 28 maart 1997 aanging een auto-
noom karakter heeft, schendt het bestreden arrest de artikelen 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 en 2016 van het Burgerlijk Wetboek.

In zoverre de appelrechters hun beslissing steunen op voornoemde tegenstrijdige motie-
ven, schenden zij bovendien artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek treedt de borg die de schuld betaald 

heeft, in alle rechten die de schuldeiser had tegen de schuldenaar.
Krachtens artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek geschiedt indeplaatsstelling van 

rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een 
schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres een pand verstrekte tot zekerheid van de te-
rugbetaling van de lening door de verweerster aan de tot bindendverklaring opgeroepen 
partijen.

Op de aldus door de eiseres verstrekte zakelijke borg zijn die regels inzake de borg-
tocht, die geen afbreuk doen aan het zakelijk karakter, van toepassing.

Bijgevolg is onder meer artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk op de 
door de eiseres verstrekte borg, zodat de eiseres een subrogatoir verhaalsrecht heeft op de 
verweerster, die de hoofdschuldenaar is.

Door te beslissen dat zakelijke borgstelling "te dezen niet van toepassing" is, misken-
nen de appelrechters derhalve artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek.

De appelrechters miskennen eveneens artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, in 
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zoverre zij beslissen dat ook "subrogatie" "te dezen niet van toepassing" is, terwijl inde-
plaatsstelling van rechtswege geschiedt ten voordele van hem die, met anderen of voor an-
deren tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

In zoverre de appelrechters de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek uitsluiten, louter door te verwijzen naar het "autonoom karakter van 
de verbintenis welke de eiseres op 28 maart 1997 jegens de tot bindendverklaring opge-
roepen partijen heeft aangegaan", kan uit het bestreden arrest bovendien niet worden afge-
leid waarom de appelrechters de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen de verweer-
ster afwijzen, noch waarom de appelrechters oordelen dat er geen zakelijke subrogatie of 
indeplaatsstelling was.

In zoverre het arrest aldus de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek uitsluit, zonder vast te stellen dat niet aan de voorwaarden van die 
wetsbepalingen zou zijn voldaan, laat het uw Hof niet toe om zijn wettigheidstoezicht uit 
te oefenen en miskent het mitsdien artikel 149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest, heeft de eiseres zich, bij over-

eenkomst van 28 maart 1997, genoemd "Pandcontract rekening", ertoe verbonden de in de 
overeenkomst aangeduide bankrekening in pand te geven tot zekerheid van de terugbeta-
ling, door de verweerster aan de tot bindendverklaring opgeroepen partijen, van een obli-
gatielening.

In bedoelde overeenkomst heeft de eiseres zich dus niet hoofdelijk en ondeelbaar ver-
bonden om zelf die obligatielening terug te betalen, maar wel een bankrekening in pand te 
geven, tot zekerheid van de terugbetaling, door de verweerster, van de obligatielening.

Door te beslissen dat de eiseres "volgens het derde lid van art. 1 van dat 'pandcontract 
rekening' van 28 maart 1997 de verbintenissen van (de verweerster) jegens (de tot bin-
dendverklaring opgeroepen partijen) '... hoofdelijk en ondeelbaar ... heeft aangegaan ...", 
geven de appelrechters aan bedoelde akte een uitlegging die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en beweren zij dat die akte iets inhoudt dat zij niet inhoudt, zodat zij de 
bewijskracht ervan miskennen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Ook wanneer het bestreden arrest zo moet worden gelezen dat de appelrechters hun be-
slissing, om de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het Burgerlijk Wetboek 
uit te sluiten, steunen op de vaststelling dat de eiseres jegens de tot bindendverklaring op-
geroepen partijen 'hoofdelijk en ondeelbaar' verbintenissen (namelijk het in pand geven 
van een rekening) heeft aangegaan, miskent het bestreden arrest genoemde wetsbepalin-
gen.

De debiteurs die hoofdelijk gehouden zijn kunnen hun (regres)vordering tegen de code-
biteurs steunen op de in artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek geregelde wettelijke 
subrogatie.

Artikel  1216  van  het  Burgerlijk  Wetboek bepaalt  dat,  indien de zaak  waarvoor  de 
schuld hoofdelijk is aangegaan, slecht een van de hoofdelijke medeschuldenaars aangaat, 
deze tot voldoening van de gehele schuld is gehouden ten aanzien van de overige mede-
schuldenaars, die te zijnen opzichte slechts als zijn borgen beschouwd worden.

Het feit dat de eiseres haar verbintenissen t.o.v. de tot bindendverklaring opgeroepen 
partijen 'hoofdelijk en ondeelbaar' heeft aangegaan, belet de eiseres dus niet om haar vor-
dering tot vrijwaring tegen de verweerster te steunen op de artikelen 1251 en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Derhalve miskennen de appelrechters de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het Burgerlijk 
Wetboek, in zoverre zij de toepassing van deze wetsbepalingen uitsluiten op grond van 
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het feit dat de eiseres jegens de tot bindendverklaring opgeroepen partijen 'hoofdelijk en 
ondeelbaar' verbintenissen heeft aangegaan.

De appelrechters miskennen tot slot artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre 
zij de tusseneis van de eiseres tegen de verweerster, tot vrijwaring voor elke veroordeling 
van de eiseres t.o.v. de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, afwijzen 
als ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een za-

kelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden 
met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot beloop van 
het zakelijk zekerheidsrecht. 

De regels inzake borgtocht zijn op deze zakelijke borg enkel van toepassing in 
zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.

2.  Overeenkomstig de artikelen 2028 en 2029 van het  Burgerlijk Wetboek, 
heeft de borg die de schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal om 
door hem terugbetaald te worden en treedt hij te dien einde in de rechten die de 
schuldeiser had tegen de schuldenaar. Deze bepalingen zijn ook van toepassing 
op de hoofdelijke borg.

3. De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeen-
komstige  toepassing  op  de  zakelijke  borg  aangezien  de  uitwinning  door  de 
schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde ervan, te 
beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld.

4. Uit het arrest blijkt dat:
- de verweerster een lening aanging bij de tot bindendverklaring opgeroepen 

partijen;
- tussen de partijen een overeenkomst "pandcontract rekening" werd gesloten 

waarbij de eiseres zich ertoe verbond om samen met de verweerster een bedrag 
van 1.031.840,51 euro te storten op een geblokkeerde rekening dat aan de geld-
schieters zou worden vrijgegeven indien de lening op de vervaldag niet wordt te-
rugbetaald;

- de lening niet werd terugbetaald en de eiseres door de geldschieters werd ge-
dagvaard tot de vrijgave van de gelden op de geblokkeerde rekening;

- deze vordering door de eerste rechter gegrond werd verklaard en de appel-
rechters het hoger beroep tegen deze beslissing verwerpen.

5. De appelrechters die oordelen dat de eiseres "(weliswaar) het pand tot ze-
kerheid van de terugbetaling van de obligatielening van (de verweerster)" heeft 
verstrekt, verwerpen de door de eiseres tegen de verweerster ingestelde vrijwa-
ringsvordering "gelet op het autonoom karakter" van de door de eiseres opgeno-
men verbintenis nu zij zich blijkens de pandovereenkomst "hoofdelijk en ondeel-
baar" heeft verbonden.

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



2772 HOF VAN CASSATIE 22.12.06 - Nr. 671 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Vordering tot bindendverklaring
8. Aangezien het middel niet opkomt tegen de beslissing waarbij de eiseres 

werd veroordeeld tot de betaling van een som ten overstaan van de tot bindend-
verklaring opgeroepen partijen, is de vordering tot bindendverklaring niet ont-
vankelijk bij gebrek aan belang.

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

seres ingestelde vordering tot vrijwaring en uitspraak doet over de kosten van de 
eiseres en de verweerster.

Verwerpt de vordering tot bindendverklaring.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van de vordering tot bindendverklaring.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Simont, Mahieu en Verbist.

Nr. 672

1° KAMER - 22 december 2006

1º HUWELIJK - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - ECHTGENOTEN - FEITELIJKE SCHEIDING - HULP- 
EN BIJSTANDSVERPLICHTING - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF 
VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST

2º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - ECHTGENOTEN - 
FEITELIJKE SCHEIDING - HULP- EN BIJSTANDSVERPLICHTING - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST

3º HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN 
OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJS

4º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING 
- GERECHTELIJKE BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJS
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5º HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN 
OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST - BEOORDELING

6º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING 
- GERECHTELIJKE BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST 
- BEOORDELING

7º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - EISER - OVERSPEL - VASTSTAAND INGEVOLGE DEFINITIEVE 
ECHTSCHEIDING - GEVOLG

8º LEVENSONDERHOUD - ONDERHOUDSBIJDRAGE - ECHTSCHEIDING - VOORLOPIGE 
MAATREGELEN - EISER - OVERSPEL - VASTSTAAND INGEVOLGE DEFINITIEVE ECHTSCHEIDING - 
GEVOLG

1º en 2º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering 
instelt  die  strekt  tot  nakoming  door  de  andere  echtgenoot  van  de  hulp-  en  de  
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert,  bewijzen dat noch  
het  ontstaan noch het  voortduren van de scheiding  aan hem te  wijten  is  en  dat  hij  
derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- en bijstandsverplichting in  
natura in de echtelijke woonst nakomt1. (Art. 213, B.W.)

3º en 4º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing 
dan  wel  ingevolge  een  echtscheidingsprocedure  die  de  samenwoningsverplichting  
automatisch  opschort,  moet  de  echtgenoot  die  een  onderhoudsbijdrage  vordert,  niet  
bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten  
is2. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

5º en 6º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing 
dan  wel  ingevolge  een  echtscheidingsprocedure  staat  de  echtgenoot  tegen  wie  een 
vordering  tot  onderhoudsbijdrage  wordt  ingesteld  vrij  het  bewijs  te  leveren  dat  het  
ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de  
echtgenoot die deze onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag  
niet  worden  vooruitgelopen  op  de  in  voorkomend  geval  hangende 
echtscheidingsprocedure  en  de  hierbij  door  de  echtscheidingsrechter  te  beoordelen 
fouten3. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

7º en 8º De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over 
een vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met  
de  aangevoerde  overspelige  relatie  van  de  echtgenoot  die  de  onderhoudsbijdrage 

1 Zie Cass. 16 mei 1997, A.R. C.95.0345.N, nr. 232, A.J.T., 1997-98, 101, noot B. POELEMANS, Div. 
Act. 1998, 74, noot A.-Ch. VAN GYSEL.
2 Zie betreffende de toepassing van art. 223 B.W.: Cass. 28 nov. 1986, A.R. nr. 4976; Cass. 30 nov. 
1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518, met concl. van advocaat-generaal DUBRULLE; Cass. 21 jan. 1999, 
A.R. C.97.0238.N, nr. 37; K. Vanlede, "De onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens en 
na een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten" in Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 
2001, nr. 12-15. Betreffende de toepassing van art. 1280 Ger.W.; Cass. 5 dec. 1969 (A.C., 1970, 336; 
Cass.  13  maart  1975,  A.C.,  1975,  785);  P.  Senaeve,  Compendium  Personen-  en  Familierecht, 
Leuven, Acco, 2000, nr. 1838. 
3 P. SENAEVE en C. AERTS,  Onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure en na echtscheiding  
op grond van bepaalde feiten, Antwerpen, 2006, nr. 12 e.v. met de geciteerde rechtspraak; E. VAN 
DER VELPEN, noot bij Antwerpen, 5 okt. 2005 (het hier bestreden arrest), E.J., 2005, 187. 
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vordert  en  die vaststaat  ingevolge een inmiddels  definitieve echtscheidingsuitspraak4.  
(Art. 1280, Ger.W.)

(V.H. T. T.)

ARREST

(A.R. C.06.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen. 
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Belgische Grondwet;
- de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 584, 1039 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 213, 229, 1319, 1320, 1322, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser had voor het hof van beroep aangevoerd dat bij de beoordeling van de per-

soonlijke onderhoudsvordering van verweerster rekening moest worden gehouden met de 
vaststelling van overspel door verweerster in het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen van 27 juni 2001 (cf. p. 3 e.v. van de vervangende syntheseberoepsbesluiten van de 
eiser).

Het hof van beroep beoordeelt deze grief als volgt:
"6. De heer V.H. werpt op dat in casu de schuld van mevrouw T. inmiddels vaststaat in-

gevolge het arrest van de derde kamer van dit hof van 27 juni 2001 dat in kracht van ge-
wijsde is getreden.

De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure heeft evenwel een zuiver 
alimentair karakter en vindt zijn grondslag in de tussen echtgenoten bestaande plicht tot 
hulpverlening waartoe elk der echtgenoten krachtens artikel 213 B.W. gehouden is zolang 
het huwelijk niet is ontbonden. De in artikel 213 B.W. opgenomen wederzijdse verplich-
tingen zijn daarenboven van openbare orde en van elkaar gescheiden. Artikel 213 B.W. 
wordt miskend als een echtgenoot voorhoudt dat de verbintenissen voortvloeiende uit het 
huwelijk, in het bijzonder het betalen van onderhoudsgeld, niet meer moeten worden na-
geleefd louter op grond van het feit dat de andere echtgenoot is gaan samenwonen met 
een andere partner. Ten overvloede dient trouwens te worden vastgesteld dat de samen-
woonst van mevrouw T. met de heer V.P.niet bewezen is aan de hand van de voorgelegd 
stukken" (cf. p. 4 en 5, nr. 6 van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 

van het Burgerlijk Wetboek.

4 Zie: Brussel, 28 nov. 2002, NjW 2003, met noot R.d.C.; Gent, 18 maart 2004, RABG, 2004, 1270 
met noot M. GOOVAERT.
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1. De eiser had in zijn conclusie voor het hof van beroep aangevoerd dat hij slechts 
voor de korte periode tussen de dagvaarding in echtscheiding en de vaststelling van het 
overspel van de verweerster op 22 augustus 1998 een persoonlijke onderhoudsbijdrage 
verschuldigd was.

De eiser voerde meer in het bijzonder met verwijzing naar het arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 27 juni 2001 aan dat de echtscheiding wegens overspel ook in 
het nadeel van de verweerster uitgesproken was.

De vaststelling van overspel in een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsar-
rest verhinderde volgens de eiser om voor de periode na de vaststelling van overspel nog 
een persoonlijke onderhoudsuitkering aan zijn overspelige echtgenote toe te kennen (cf. p. 
3 en 4 van de vervangende syntheseberoepsbesluiten van de eiser).

2. Het hof van beroep overweegt in voorliggend geval dat "artikel 213 B.W. wordt mis-
kend als een echtgenoot voorhoudt dat de verbintenissen voortvloeiende uit het huwelijk, 
in het bijzonder het betalen van onderhoudsgeld, niet meer moeten worden nageleefd lou-
ter op grond van het feit dat de andere echtgenoot is gaan samenwonen met een andere 
partner" en dat dergelijk samenwonen van de verweerster met een derde, de heer Van Pa-
rijs, aan de hand van de voorgelegde stukken niet bewezen wordt.

De eiser beriep zich in zijn beroepsconclusie evenwel niet op een "louter samenwonen 
van de verweerster met een derde", maar had daarentegen verwezen naar haar betrapping 
op overspel, vastgesteld in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 
2001.

In zoverre  het  hof van beroep oordeelt  dat  artikel 213 van het  Burgerlijk Wetboek 
wordt miskend indien "een echtgenoot" voorhoudt - hiermee impliciet maar zeker verwij-
zend naar de eiser - dat hij geen onderhoudsgeld moet betalen omdat de andere echtgenoot 
is gaan samenwonen met een andere partner, geeft het de vervangende syntheseberoeps-
besluiten van eiser en de daarin uiteengezette grief dan ook weer op een wijze die onvere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het hof aldus de bewijskracht van deze 
akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens antwoordt het hof van beroep niet op het middel van de eiser dat het Hof van 
Beroep te Antwerpen bij arrest van 27 juni 2001 de echtscheiding wegens overspel ook in 
het nadeel van de verweerster uitgesproken had en dat, gelet op het overspel van verweer-
ster vastgesteld op 22 augustus 1998, er vanaf die datum geen persoonlijke onderhouds-
bijdrage meer verschuldigd kon zijn (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 584, 1039 en 1280 van het Gerechte-

lijk Wetboek en van de artikelen 213, 229, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Luidens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter van de recht-

bank, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van 
het huwelijk, kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, 
op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen.

Deze bevoegdheid strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding tot de datum 
waarop de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is getreden.

Tijdens de hele duur van de echtscheidingsprocedure en zolang het huwelijk niet ont-
bonden is, blijft de hulpplicht tussen echtgenoten in beginsel bestaan (cf. artikel 213 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het komt de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding op basis van artikel 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek, in de regel dus niet toe om bij de beoordeling van de 
vordering van een echtgenoot tot het verkrijgen van een persoonlijk onderhoudsgeld de 
schuldvraag te stellen.
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De kortgedingrechter zou daardoor immers vooruitlopen op de beslissing van de echt-
scheidingsrechter.

Indien, op het ogenblik dat de vordering tot het verkrijgen van een persoonlijk onder-
houdsgeld moet worden beoordeeld, de schuld van de echtgenoot die deze vordering in-
stelt reeds vaststaat, doet het risico om op de echtscheidingsbeslissing vooruit te lopen 
zich evenwel niet meer voor.

Zo uit een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsbeslissing de schuld blijkt van 
de echtgenoot die de persoonlijke onderhoudsvordering instelt, moet de kortgedingrechter 
daarmee bij de beoordeling van de vraag of er een recht op persoonlijke onderhoud be-
staat dus toch rekening houden.

4. In voorliggend geval had eiser voor het hof van beroep aangevoerd dat verweerster 
vanaf 22 augustus 1998 hoe dan ook geen persoonlijk onderhoudsgeld meer kon verkrij-
gen, vermits het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 27 juni 2001 vastgesteld 
had dat de verweerster op die datum op overspel betrapt was en op grond daarvan de echt-
scheiding ook in het nadeel van de verweerster uitgesproken had (cf. p. 3 en 4 van de ver-
vangende syntheseberoepsbesluiten van de eiser, met verwijzing naar het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 2001).

De verweerster betwistte tijdens de procedure voor het hof van beroep niet dat dit echt-
scheidingsarrest gezag van gewijsde had en daarenboven in kracht van gewijsde getreden 
was. Het hof van beroep stelt in het thans bestreden arrest evenmin vast dat het arrest van 
27 juni 2001 niet in kracht van gewijsde getreden is.

Toch oordeelt  het hof van beroep dat "de onderhoudsuitkering tijdens de echtschei-
dingsprocedure evenwel een zuiver alimentair karakter (heeft) en zijn grondslag (vindt) in 
de  tussen echtgenoten bestaande plicht  tot  hulpverlening  waartoe  elk  der  echtgenoten 
krachtens artikel 213 B.W. gehouden is zolang het huwelijk niet is ontbonden. De in arti-
kel 213 B.W. opgenomen wederzijdse verplichtingen zijn daarenboven van openbare orde 
en van elkaar gescheiden. Artikel 213 B.W. wordt miskend als een echtgenoot voorhoudt 
dat de verbintenissen voortvloeiende uit het huwelijk, in het bijzonder het betalen van on-
derhoudsgeld, niet meer moeten worden nageleefd louter op grond van het feit dat de an-
dere echtgenoot is gaan samenwonen met een andere partner. Ten overvloede dient trou-
wens te worden vastgesteld dat de samenwoonst van (de verweerster) met de heer V.P.-
niet bewezen is aan de hand van de voorgeleid stukken".

In zoverre het hof van beroep op grond van deze overwegingen de vordering van eiser 
om slechts tot 22 augustus 1998 een persoonlijke onderhoudsbijdrage toe te kennen ver-
werpt, kent het aan het in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsarrest van 27 juni 
2001 en de daarin vervatte vaststellingen betreffende het overspel van de verweerster niet 
de gevolgen toe die deze bij de beoordeling van de persoonlijke onderhoudsvordering van 
de verweerster moesten hebben en schendt het hof dan ook artikel 1280 van het Gerechte-
lijk Wetboek, de artikelen 213 en 229 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest miskent aldus tevens het gezag en de kracht van gewijsde van het echtschei-
dingsarrest van 27 juni 2001 (schending van de artikelen 23 t.e.m. 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en miskent tevens, voor zoveel als nodig, de artikelen 584 en 1039 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

5. In zoverre het hof van beroep overweegt dat "de samenwoonst van (de verweerster) 
met de heer V.P.niet bewezen is aan de hand van de voorgelegd stukken" en aldus aan-
neemt dat de schuld van de verweerster bij de echtscheiding niet bewezen is, miskent het 
hof het gezag van gewijsde van het arrest van 27 juni 2001 dat de echtscheiding wegens 
overspel ook in het nadeel van de verweerster uitsprak (schending van de artikelen 23 
t.e.m. 28 van het Gerechtelijk Wetboek), en miskent het de waarde van deze beslissing als 
een onweerlegbaar wettelijk vermoeden tussen de partijen (schending van de artikelen 
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1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De hulp- en bijstandsverplichting van de echtgenoten in de zin van de arti-

kelen 213 en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten in beginsel in 
natura in de echtelijke woonst worden nagekomen, alwaar de echtgenoten over-
eenkomstig artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek verplicht samenwonen.

2. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een 
vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp- 
en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewij-
zen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wij-
ten is en dat hij derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- 
en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt.

3. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke be-
slissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die  de voormelde sa-
menwoningsverplichting automatisch opschort, moet de echtgenoot die een on-
derhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortdu-
ren van de scheiding aan hem te wijten is.

Evenwel staat het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het bewijs te 
leveren dat het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten 
dele, te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert.

4. Bij de beoordeling van dit bewijs mag niet worden vooruitgelopen op de in 
voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de hierbij door de echt-
scheidingsrechter te beoordelen fouten.

5. Is er evenwel inmiddels een definitieve echtscheidingsuitspraak dan volstaat 
de hierdoor vaststaande fout om het voormelde bewijs te leveren.

6. In die omstandigheden moet de rechter die krachtens artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een vordering tot het verkrijgen van een on-
derhoudsbijdrage rekening houden met de aangevoerde overspelige relatie van 
de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en die vaststaat ingevolge een 
inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak.

7. De appelrechters die dit bewijs uitsluiten, schenden artikel 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en de artikelen 213 en 229 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant het vernie-

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

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

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 673

1° KAMER - 22 december 2006

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD 
AANDEEL IN EEN GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - VERDELING - GEVOLG

2º ONVERDEELDHEID - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN 
GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - VERDELING - GEVOLG

3º VERDELING - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - GEVOLG

4º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - VERDELING - GEVOLG

5º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD 
AANDEEL IN EEN GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

6º ONVERDEELDHEID - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN 
GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

7º VERDELING - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

8º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

1º,  2º,  3º  en 4º  De verkoop van zijn  onverdeeld aandeel  in  een goed uit  een ruimere 
nalatenschap door een mede-erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk  
karakter  en  kan  de  goederen  die  bij  de  uiteindelijke  vereffening-verdeling  van  die 
nalatenschap  in  de  kavel  van  een  andere  mede-erfgenaam  worden  geplaatst  niet  
aantasten1. (Art. 883, B.W.)

5º, 6º, 7º en 8º In afwachting van de vereffening-verdeling van de nalatenschap kan de  
koper van een onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en  
verdeling  geen  rechten  als  deelgenoot  laten  gelden  op  dat  goed,  doch  wel  als  
schuldeiser van de verkoper toezien op die verdeling2. (Art. 882, B.W.)

1 Zie Cass. 9 sept. 1994, A.R. 8329, nr. 366, met conl. eerste adv.-gen. D'HOORE (in dezelfde zaak en 
waarnaar het bestreden arrest in zijn redengeving verwijst); zie ook F. LAURENT,  Principes de droit  
civil, X, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1874, 284, nr. 253, R.P.D.B. 1951, V° Successions, 
243, nr. 1128, H. DE PAGE, Traité, IX, 1946, 760, nr. 1089, Ch. SLUYTS, Gevolgen van de verdeling en 
vrijwaring van kavels, art. 883, B.W. in  Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met  
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, Afl. 16, 9-12, nrs. 1-6, 19, nrs. 16 en 
20, nr.  18; H. CASMAN,  Enkele open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde 
zaken, in Liber Amicorum Prof. Dr. G. Baeteman, E. Story-Scientia, 1997, 8-12, nrs. 9-16.
2 Zie  V.  SAGAERT,  Commentaar  bij  art.  882,  B.W.  in  Erfenissen,  schenkingen  en  testamenten.  
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, Afl. 23, 57-58, nrs. 3-
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(M., e.a. T. M., e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0536.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
 Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 577-2, §4, 6, 815, 841, 882, 883, 1131, 1133, 1134, 1161, 1165 1168, 

1180, 1181, 1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1584, 1689, 2044, 2045 en 2049 van het Bur-
gerlijk Wetboek;

- de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26, 28, 821, 823, 1068, 1207, 1209 en 1211 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van recht van strikte interpreta-
tie is en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 6 juni 2005 ontvangt het Hof van Beroep te Antwerpen het 

hoger beroep van de eerste verweerster en verklaart het gegrond, hervormt het bestreden 
vonnis  en verklaart  eisers'  vordering tot  vervanging van de notarissen onontvankelijk. 
Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:

"De tussen partijen hangende betwisting komt in essentie hier op neer. (De eisers) vra-
gen de vervanging van de boedelnotarissen, aangesteld in het raam van een gerechtelijke 
vereffening-verdeling van de nalatenschappen van de ouders van partijen. (De eerste ver-
weerster) roept de exceptie van dading in.

Partijen hebben op 13 januari 1993 voor het ambt van de notarissen F. D.B. - d.S. met 
standplaats te Herk-de-Stad en B. H.G. met standplaats te Hasselt, een regeling getroffen 
waarbij zij betreffende bepaalde onroerende goederen uit  onverdeeldheid zijn getreden 
door kavels te vormen en zelf de goederen onder elkaar in der minne te verdelen. In de 
akte van dading verklaren partijen 'dat de procedures die hangende zijn tussen enkel de 
vier verschijners, bij wijze van dading afgesloten worden zonder dat afbreuk wordt ge-
daan van procedures verwant aan de uit de nalatenschap voortspruitende onverdeeldheid, 
hangende met andere partijen. Meer in het bijzonder zien mevrouw M.M. en de heer M.Y. 
niet af van hun vordering tot naasting en de inplaatsstelling ten aanzien van de naamloze 
vennootschap Helsen'.

De vraag rijst of (de eisers) na de gesloten dading nog het recht hebben om op grond 
van de oorspronkelijke rechtsverhouding te vorderen.

Het geschil waaromtrent de dading werd gesloten betreft de tussen partijen hangende 
gerechtelijke vereffening-verdeling inzake de nalatenschappen van hun ouders. Uit de be-
woordingen van de dading kan worden afgeleid dat partijen afstand hebben gedaan van al 
hun vorderingen inzake deze gerechtelijke vereffening-verdeling met uitzondering van de 

4 en 60-61, nrs. 7-9.
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vordering met betrekking tot de op dat ogenblik nog hangende betwisting van de naasting 
van de beweerde overdracht van erfrecht. Enkel die laatste betwisting werd uitdrukkelijk 
niet in de dading opgenomen. Op het moment van het aangaan van de dading was de uit-
komst van dit geschil nog niet gekend.

(De verweersters) hebben bij notariële akte van 20 mei 1985 hun onverdeelde rechten 
in het onroerend goed gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15 aan de NV Helsen afgestaan. 
Deze verkoop van hun onverdeelde rechten die zij bezaten in een onroerend goed, dat af-
hangt van een ruimere nalatenschap, zonder medewerking van de overige medegerechtig-
den van die nalatenschap is ondertussen geldig bevonden. Dergelijke verkoop is geen ver-
koop van een recht op de nalatenschap in de zin van art. 841 B.W. (Cass. 9 september 
1994). De nalatenschappen van de ouders van partijen zijn definitief vereffend en ver-
deeld.

Er bestaat met betrekking tot het onroerend gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15 nog en-
kel een onverdeeldheid tussen enerzijds de NV Helsen en anderzijds (de eisers). Deze on-
verdeeldheid heeft geen uitstaans meer met de nalatenschappen van de ouders van partij-
en.

Gelet op de inhoud van de dading zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen niet meer 
op hun oorspronkelijke rechtsverhouding terug te komen. (De eerste verweerster) roept te-
recht de exceptie van de dading in. De nieuwe vordering van (de eisers) is niet ontvanke-
lijk.

De  proceshouding  van  partijen  kan  niet  als  kennelijk  onzorgvuldig  worden 
beschouwd".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Wellicht vermag iedere mede-erfgenaam tijdens de onverdeeldheid te beschikken over 

zijn rechten in de verschillende goederen die van de nalatenschap afhangen, zoals blijkt 
uit artikel 577-2, §4, van het Burgerlijk Wetboek.

Het lot van de overeenkomst, waarbij de erfgenaam zijn onverdeelde rechten in een be-
paald onroerend goed overdraagt, zal evenwel afhangen van de uiteindelijke verdeling.

Wordt het goed toegewezen aan een erfgenaam, dan wordt deze immers overeenkom-
stig artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek geacht ab initio, vanaf het openvallen van de 
nalatenschap, eigenaar van dat goed te zijn geweest, met als gevolg dat alle daden van be-
schikking, gesteld door een andere erfgenaam met betrekking tot dat goed of met betrek-
king tot zijn rechten in dat goed zullen vervallen.

Immers, luidens artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere erfgenaam geacht 
alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of 
die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en wordt hij geacht nooit de eigendom van de 
andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.

Indien de overdracht, verricht door een mede-erfgenaam, hangende de nalatenschap, 
volkomen rechtsgeldig is, zal zij bijgevolg steeds een voorwaardelijk karakter vertonen in 
de zin van artikelen 1168, 1181 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande 
dat de rechten van de derde, aan wie een erfgenaam zijn onverdeelde rechten in een wel-
bepaald goed, afhangende van de nalatenschap, heeft overgedragen, zullen afhangen van 
de  uiteindelijke  verdelingsoperaties  en  dat  hij  slechts  daadwerkelijk  een  recht  op  dat 
kwestieuze goed zal kunnen laten gelden op het ogenblik waarop het in de kavel van de 
overdrager wordt geplaatst dan wel aan laatstgenoemde bij veiling wordt toegewezen.

Hangende de nalatenschap kan de derde evenwel geen enkel recht op het kwestieuze 
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goed laten gelden, zulks in overeenstemming met artikel 1181 van het Burgerlijk Wet-
boek.

De derde die hangende de nalatenschap de onverdeelde rechten van een erfgenaam in 
een bepaald goed van die nalatenschap verwerft, verwerft hoogstens de hoedanigheid van 
schuldeiser van de erfgenaam-overdrager of erfgenaam-verkoper, zoals blijkt uit artikel 
882 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk uitdrukkelijk bepaalt dat schuldeisers van een 
deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten 
geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid wordt gedaan.

Uit het voorgaande volgt dat, zelfs in geval van overdracht door een erfgenaam van zijn 
rechten in een welbepaald goed uit de nalatenschap, de vordering in verdeling zal moeten 
worden vervolgd tegen deze mede-erfgenaam.

De omstandigheid dat de nalatenschap nog uit één enkel onroerend goed zou bestaan 
doet daaraan geen afbreuk.

Uit het voorgaande volgt dat zo bij overeenkomst dd. 20 mei 1985 verweersters hun on-
verdeelde rechten in het onroerend goed, gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15, overdroegen 
aan een derde, met name de NV Helsen, deze laatste hierdoor slechts een voorwaardelijk 
recht bekwam, waarvan het lot van de uiteindelijke verdelingsoperatie zal afhangen. Han-
gende de nalatenschap bezit die derde hoogstens de hoedanigheid van schuldeiser, zoals 
overigens uitdrukkelijk vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg bij het vonnis van 
6 maart 1990, bevestigd in hoger beroep bij arrest van 13 mei 1992 van het Hof van Be-
roep te Antwerpen, waarbij de vordering tot verdeling werd ingewilligd, een notaris werd 
aangesteld om tot de bewerkingen van vereffening en van verdeling over te gaan en de 
vordering tot tussenkomst van de NV Helsen in de procedure in voormeld stadium van de 
procedure onontvankelijk werd verklaard, maar werd beslist dat zij wel bij de verdeling 
kon tussenkomen bij toepassing van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, waaruit onder meer blijkt dat hangende de nala-

tenschap de verweersters hun onverdeelde rechten in het handelshuis, gelegen te Hasselt, 
Kapelstraat 15, overdroegen aan de NV Helsen, derde ten aanzien van de nalatenschap, 
kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat er zodoende tussen de eisers en de ver-
weersters geen onverdeeldheid meer bestond met betrekking tot voornoemd handelshuis, 
aldus uitspraak doende in miskenning van enerzijds het voorwaardelijk karakter van iede-
re overdracht ten bezwarende titel door een mede-erfgenaam van zijn onverdeelde rechten 
in een goed, afhangende van een nalatenschap, aan een derde, en dit zonder de medewer-
king van de overige erfgenamen (schending van de artikelen 815, 883, 1168, 1181 en 
1584 van het Burgerlijk Wetboek), anderzijds van de hoedanigheid van "schuldeiser van 
de erfgenaam" van de derde overnemer van onverdeelde rechten in een welbepaald goed, 
afhangende van de nalatenschap, zolang de verdeling met betrekking tot het kwestieuze 
goed tussen de mede-erfgenamen niet heeft plaatsgevonden (schending van de artikelen 
882, 1180 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek). Derhalve kon het hof van beroep niet 
wettig beslissen dat de vordering tot vervanging van de notaris, die eerder werd aange-
steld om over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling, ten aanzien van de 
verweersters niet meer kon worden ingesteld (schending van de artikelen 1207, 1209 en 
1211 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel



2782 HOF VAN CASSATIE 22.12.06 - Nr. 673 

(...)
10. Krachtens artikel 577-2, §4, van het Burgerlijk Wetboek kan de mede-ei-

genaar over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.
11. Wanneer een mede-eigenaar zijn onverdeelde aandeel in een bepaald goed 

verkoopt aan een derde, neemt deze koper de hoedanigheid van mede-eigenaar 
over. 

12. Krachtens artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere mede-erf-
genaam geacht alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in 
zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en nooit de 
eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.

Uit deze bepaling volgt dat, wanneer een mede-erfgenaam zijn onverdeelde 
aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap verkoopt aan een derde, deze 
verkoop steeds een voorwaardelijk karakter heeft en afhankelijk is van de uitein-
delijke vereffening-verdeling van de nalatenschap.

De vereffening-verdeling moet in haar geheel kunnen doorgaan, met eerbiedi-
ging van het recht van alle mede-erfgenamen om hun kavels te laten samenstel-
len louter uit nalatenschapsgoederen, en zoveel mogelijk uit gelijke goederen van 
een zelfde aard en hoeveelheid.

Om die reden kan een mede-erfgenaam de goederen die uiteindelijk in de ka-
vel van een andere mede-erfgenaam worden geplaatst, niet aantasten.

Enkel de rechten die een mede-erfgenaam tijdens de onverdeeldheid heeft toe-
gestaan op de goederen die uiteindelijk in zijn kavel vallen, blijven gelden. De 
rechten die een mede-erfgenaam heeft toegestaan op de andere onverdeelde goe-
deren, worden ontbonden.

13. In afwachting van de vereffening-verdeling, die enkel kan doorgaan tussen 
de mede-erfgenamen, kan de koper van een onverdeeld aandeel bij de vereffe-
ning en verdeling geen rechten als  deelgenoot  laten gelden op het  verkochte 
goed. De koper kan wel, als schuldeiser van de verkoper, toezien op de verde-
ling, bij toepassing van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek.

Ingevolge de voorwaardelijke verkoop, verwerft de koper de hoedanigheid van 
schuldeiser van de erfgenaam-verkoper, zonder als nieuwe mede-eigenaar in zijn 
plaats te treden als deelgenoot.

14. De appelrechter stelt vast dat:
- de vordering van de eisers strekt tot vervanging van de boedelnotarissen, aan-

gesteld in het raam van de gerechtelijke vereffening-verdeling van de nalaten-
schappen van de ouders van de partijen;

- de verweersters bij notariële akte van 20 mei 1985 hun onverdeelde rechten 
met betrekking tot het handelshuis te Hasselt hebben verkocht aan de NV Hel-
sen;

- de partijen bij dadingovereenkomst van 13 januari 1993 tot vereffening-ver-
deling van de nalatenschappen van hun ouders zijn overgegaan en afstand heb-
ben gedaan van al hun vorderingen inzake deze vereffening-verdeling met uit-
zondering van de vordering met betrekking tot de op dat ogenblik nog hangende 
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betwisting omtrent de voormelde verkoop van onverdeelde rechten.
De appelrechter oordeelt dat, ingevolge de verkoop van 20 mei 1985, de niet in 

de dading begrepen onverdeeldheid tussen de eisers en de verweersters met be-
trekking tot het handelshuis te Hasselt is vervangen door een onverdeeldheid tus-
sen de eisers en de NV Helsen.

15. Door aldus te oordelen, neemt de appelrechter aan dat de NV Helsen als 
koper van de onverdeelde rechten van de verweersters in het handelshuis te Has-
selt, hun hoedanigheid van mede-eigenaar heeft overgenomen en zodoende als 
nieuwe mede-eigenaar in hun plaats is getreden.

Door vervolgens te beslissen dat de vordering van de eisers niet ontvankelijk 
is, aangezien zij niet langer in onverdeeldheid met de verweersters zijn met be-
trekking tot het handelshuis te Hasselt, schendt de appelrechter de in het onder-
deel aangewezen wetsbepalingen.

16. Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
17. De overige grieven kunnen niet tot een 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 674

1° KAMER - 22 december 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - EINDE - VERKOOP VAN HET GOED - OPZEGGINGSTERMIJN - 
VERGOEDING WEGENS UITZETTING - VERHOUDING TOT HET GEMEEN RECHT

De Handelshuurwet houdt een eigen globale regeling in van de gevallen waarin en van de  
voorwaarden waaronder een einde kan worden gesteld aan de huur bij vervreemding van 
het gehuurde goed, die van de gemeenrechtelijke regeling verschilt en deze vervangt,  
inzonderheid bij de bepaling van de door de verkrijger na te leven opzeggingstermijn en  
verschuldigde  uitzettingsvergoeding  en  niet  bepalend  is  voor  het  vaststellen  van  de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding door de verhuurderoverdrager verschuldigd1.  (Artt. 

1 Zie de conclusie O.M.
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1744 en 1745, B.W.; Artt. 12, 25 en 26, Handelshuurwet)

(THE STORE b.v.b.a. T. VERHEL n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde of een handelshuurder, zoals eiseres, 

die  door  de verkrijger van het door de verhuurder,  zoals verweerster,  verkochte goed 
wordt uitgezet, behoudens op de in de voorwaarden van de art. 12 en 26 Handelshuurwet 
door die  verkrijger  verschuldigde uitzettingsvergoeding ook op een gemeenrechtelijke 
schadevergoeding ten laste van de verhuurder gerechtigd is (en, zo ja, op welke). 

Het  bestreden  vonnis,  dat  het  vonnis  van  de  eerste  rechter  bevestigt,  kent  zulke 
vergoeding toe, die beantwoordt aan de huur voor zes maanden, d.i. de overeenkomstig de 
in artikel 7 van de huurovereenkomst in acht te nemen opzeggingstermijn, ingeval van 
“verbreking door de nieuwe eigenaar”. Eiseres meent evenwel dat ze gerechtigd is op een 
schadevergoeding  die  beantwoordt  aan  twaalf maanden  huur,  d.i.  de  in  de 
Handelshuurwet voorziene opzeggingstermijn. 

2. Het middel voert vooreerst een miskenning aan van de bewijskracht en de verbinden-
de kracht van de huurovereenkomst, meer bepaald van het voormeld artikel 7. Eiseres 
stelt dat het bestreden vonnis oordeelt dat de partijen de gemeenrechtelijke vergoeding 
van de schade wegens het beëindigen van de huur door de koper in de huurovereenkomst 
hebben bepaald op een vergoeding gelijk aan 6 maanden huur.

Deze grief  mist feitelijke grondslag: het vonnis houdt dit oordeel  niet in. Het vonnis 
zegt, integendeel, "dat de Rechtbank van oordeel (is) dat het feit dat de huurder, tegen de 
afspraak  van  artikel  7  in,  een  langere  opzeg  bekwam  op  basis  van  de 
handelshuurwetgeving, niet belet dat partijen volgens het gemene recht een opzegtermijn 
en dus een opzegvergoeding mochten bedingen van maximaal 6 maanden huur."

Het vonnis oordeelt vervolgens: "Art. 1745 B.W. is duidelijk: partijen moeten enkel de 
opzegtermijn  in  hun  overeenkomst  hebben  vastgelegd  opdat  de  omvang  van  de 
vergoeding  kan  berekend  worden".  Het  oordeelt  tenslotte:  "De  eerste  rechter  heeft 
bijgevolg terecht de gemeenrechtelijke vergoeding gelijkgesteld met de opzegtermijn die 
partijen conventioneel hadden voorzien". Het vonnis oordeelt dus niet, zoals eiseres stelt, 
dat  de  partijen  zelf  in  hun  overeenkomst  ook  de omvang van  de  vergoeding  hebben 
beperkt tot 6 maanden. 

3. Tweede grief: de rechtsvraag.
Dat ook wanneer volgens de Handelshuurwet geen uitzettingsvergoeding verschuldigd 

is toch een gemeenrechtelijke schadevergoeding mogelijk is wordt zo goed als niet be-
twist(2).

Rechtspraak  en  doctrine  zijn  echter  verdeeld  over  de  mogelijkheid  tot 
schadevergoeding  door  de  verhuurder,  in  het  geval  waarin  reeds  een 
uitzettingsvergoeding ex art. 12 Handelshuurwet door de verkrijger verschuldigd is. 

De relevante en als geschonden aangewezen bepalingen luiden als volgt.
Art. 1744 B.W.: “Indien bij het aangaan van de huur is overeengekomen dat, in geval 

van verkoop, de pachter of de huurder uit het gehuurde kan worden gezet door de koper, 
en geen beding gemaakt is omtrent de schadevergoeding, is de verhuurder verplicht de 
pachter of de huurder schadeloos te stellen op de volgende wijze.”

Art. 1745 B.W.: “Indien het een huis, een appartement of een winkel betreft, betaalt de 

2 H. DE PAGE,  Traité, IV,  Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 857, nr. 791a; M. LA 
HAYE & J. VANKERCKHOVE, Les baux commerciaux, in  Les Novelles, Droit civil, VI,  Le louage de  
choses, II, Brussel, Larcier, 1984, 189, nr. 1739; A. VAN OEVELEN, “De gevolgen van de vervreemding 
van het gehuurde goed op de lopende huurovereenkomst”, N.F.M. 1991, 250, nr. 55.
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verhuurder aan de uit het  gehuurde gezette huurder, als schadevergoeding, een bedrag 
gelijk aan de huurprijs voor de tijd die (volgens de wet of de overeenkomst) gelaten wordt 
tussen de opzegging en het vertrek.”

Art. 12 Handelshuurwet: “Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de 
huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed 
om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen 
vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, 
en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de 
opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt wanneer de huur geen 
vaste  dagtekening  heeft  verkregen  vóór  de  vervreemding,  ingeval  de  huurder  het 
verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.” 

3.1 Volgens de ene opvatting(3) is cumul van beide stelsels mogelijk, nu beide vergoe-
dingen die (eventueel) aan de handelshuurder verschuldigd zijn, enerzijds de  eventuele 
aanvullende  gemeenrechtelijke  schadevergoeding  t.l.v.  de  verhuurder,  anderzijds  de 
dwingende uitzettingsvergoeding volgens de Handelshuurwet t.l.v. de verkrijger, een ver-
schillende juridische oorzaak of aard hebben.

Dit is de in het middel verdedigde opvatting. Het middel gaat ervan uit dat de partijen 
geen beding omtrent de schadevergoeding hebben gemaakt en besluit dat uit de art. 1745 
B.W. en 12 Handelshuurwet dus volgt dat deze vergoeding gelijk is aan de huur voor de 
duur  van  de  in  laatst  vermeld  artikel  bepaalde  opzeggingstermijn  -één  jaar-  en 
verschuldigd is, ook al is dit artikel dat van een andere wet dan het gemene recht. 

Dit middel wordt niet gevolgd door enige eigen toelichting, noch enige verwijzing naar 
rechtspraak of rechtsleer, hoewel de opinies vrij verschillend zijn.

3.2 Volgens een andere opvatting(4) is inderdaad cumul niet mogelijk, maar "vervangt" 
de bijzondere en dwingende bepaling van art. 12 Handelshuurwet impliciet naar zeker de 
suppletoire bepaling van het gemene recht, bevat in art. 1745 B.W.

3.3 Deze laatste opvatting lijkt me de juiste, zij het omdat het gemene recht dan eerder 
“niet toegepast” kan worden. 

Waar de verschillende aard van de Handelshuurwet t.o.v. het gemene recht volgens de 
eerste strekking (zie 3.1 hierboven) de cumul rechtvaardigt, lijkt met dit verschil precies 
de reden te zijn om aan te nemen dat de Handelshuurwet het gemene recht te dezen buiten 
werking heeft willen stellen (eerder dan “impliciet heeft opgeheven”). 

Inderdaad, de uitzettingsvergoeding, in de gevallen dat deze, volgens de art. 12 en 26 
Handelshuurwet  verschuldigd  is,  beoogt  een  grotere  bescherming  te  bieden  aan  de 
huurder, inzonderheid een bescherming van de in het goed gevestigde handelszaak waarin 
hij  geïnvesteerd  heeft.  Daarom  voorziet  deze  wet  een  door  de  verkrijger  van  het 
vervreemde  goed  (en  niet  door  de  oorspronkelijke  verhuurder)  verschuldigde 
uitzettingsvergoeding die nauwkeurig en forfaitair wordt bepaald, waarvan slechts nadat 

3 A. PAUWELS, Handelshuur, in  A.P.R., Brussel, Larcier, 1971, 111, nr. 228; A. PAUWELS & M.-Th. 
VRANCKEN, “Art. 12 HHW”, Comm.Bijz.Ov. 1998, 32, 10-11, nr. 11; M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, 
l.c,; A. VAN OEVELEN, l.c.; B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, De Boeck Université, 350-352, 
nr. 357.
4 W. PATERNOSTRE, Baux commerciaux et protection du fonds de commerce, Brussel, Ed. de la Revue 
de la Banque, 1951, 191, nr. 168; A. TSCHOFFEN & M. DUBRU, Les baux commerciaux. Commentaire  
de la loi du 30 avril 1951, Brussel, Bruylant, 1951, 188; A. GUSTOT, De handelshuurovereenkomsten.  
Commentaar en rechtspraak, Brussel, Economisch en sociaal instituut voor de middenstand, 1966, 
76;  R.P.D.B., V°  Baux commerciaux, Complément I, Brussel, Bruylant, 1964, 32, nr. 219; H. DE 
PAGE,  l.c. In een vonnis van 12 juni 1959 overwoog de rechtbank van eerste aanleg te Luik (J.T., 
1959, 1959, 549) dat beide vergoedingen een verschillende juridische oorzaak hebben maar dat de 
“matière” van de uitzetting bij  eigendomsoverdracht door de wetgever van 1951 behandeld werd 
“dans son ensemble”.
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het recht erop ontstond, kan afgeweken worden. De wettelijk bepaalde opzeggingstermijn 
kan  dan  ook  niet dienstig  zijn  voor  het  bepalen  van  de  gemeenrechtelijke 
schadevergoeding.

3.4 Er is een beding (art. 7) dat, ingeval van verkoop van het goed, de huurder kan wor-
den uitgezet door de verkrijger, mits een opzeg van 6 maanden. Uit de ongegrondheid van 
de eerste grief blijkt dat de beslissing vaststaat dat er geen beding is m.b.t. een door de 
verhuurder, in dat geval, verschuldigde schadevergoeding. Anders dan in de zaak die aan-
leiding gaf tot het cassatiearrest van 8 april 1965(5), is er ook geen verwijzing, in de huur-
overeenkomst, naar art. 12 Handelshuurwet. 

Volgens het gemene recht (art. 1745 B.W.) zou, in dergelijk geval - d.i. in het geval dat 
daaromtrent  geen  beding  is  gemaakt  -  door  de  verhuurder  principieel  een 
schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.5 Dat de huurovereenkomst werkelijk een handelshuurovereenkomst is – wat vast-
staat, ook al is er geen verwijzing naar de Handelshuurwet – sluit evenwel de toepassing 
van dat gemene recht uit (zodat eiseres zelfs niet, op grond van dit recht, op een vergoe-
ding gelijk aan zes maanden huur kon aanspraak maken).

De partijen hebben immers met kennis van zaken:
1. geopteerd voor een handelshuurovereenkomst en dus voor een dwingende wetgeving 

die  het  recht  van  de  huurder  in  geval  van  vervreemding  van  het  gehuurde  goed 
nauwkeurig regelt in een ruimer perspectief dan het gemene recht, namelijk met het oog 
op bescherming van de handelszaak;

2. geen beding gemaakt omtrent een schadevergoeding (door de verhuurder) wegens 
die vervreemding, waarbij  ze geacht worden te hebben geweten dat het gemene recht 
slechts  suppletoir is, volgens de norm bepaald in "de wet of de overeenkomst", nl. de 
huurprijs over de daarin bepaalde opzegtermijn.

Welnu, het staat vast dat:
1. de overeenkomst slechts betrekking heeft op de opzegtermijn voor de verkrijger
2. de Handelshuurwet de opzegtermijn bepaalt en dat deze hier werd nageleefd.
4. Er is in zulke omstandigheden dus geen reden om ten bate van de huurder, en ten 

laste van de verhuurder, boven de bewust gekozen schaderegeling volgens de HHW "zon-
der meer",  dit  is  zonder uitdrukkelijk andersluidend beding,  de regeling van art.  1745 
B.W. toe te passen en allerminst volgens de reeds ten bate van dezelfde huurder toegepas-
te in art. 12 HHW bepaalde norm.

Deze  opvatting  spoort  met  voormeld  arrest  van  8  april  1965,  dat  het  evenwicht 
verzekert  tussen de wilsautonomie van partijen en deze dwingende bepalingen van de 
Handelshuurwet.

Het middel faalt naar recht.
5. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0018.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 oktober 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

5 Pas., 1965, 845 en R.W., 1965-66, 241.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 12 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, opgenomen in Afdeling II-

bis "regels betreffende de handelshuur in het bijzonder" van Boek III, Titel VIII, Hoofd-
stuk II van het Burgerlijk Wetboek (hierna: Handelshuurwet).

Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het bestreden vonnis van 13 

oktober 2005 het door de eiseres tegen het vonnis van de vrederechter van het vijfde kan-
ton Antwerpen van 18 oktober 2004 aangetekende hoger beroep ongegrond en bevestigt 
het beroepen vonnis, waarbij de verweerster wordt veroordeeld tot betaling aan de eiseres 
van 11.118,29 euro, meer gerechtelijke intresten vanaf 3 mei 2004.

De rechtbank stelt in het bestreden vonnis vast dat de verweerster aan de eiseres een 
winkelruimte verhuurde krachtens een handelshuurovereenkomst ingaand op 1 mei 2000, 
dat artikel 7 van deze overeenkomst bepaalt: "De verkoop aan derden van het onroerend 
goed, voorwerp van deze overeenkomst, of overlijden van de eigenaar, kan deze huur-
overeenkomst  verbroken  worden  door  de  nieuwe eigenaar,  met  een  vooropzeg  van  6 
maanden, te betekenen ten laatste binnen de drie maanden vanaf het verlijden van de au-
thentieke akte of van de akte van bekendheid. Gedurende deze opzegperiode zal de huur-
der  zijnerzijds  eenzijdig  deze overeenkomst  mogen  verbreken  aan het  einde van elke 
maand", dat de verweerster het pand op 4 maart 2003 aan de BVBA V&V Consulting ver-
kocht, dat de BVBA V&V Consulting de handelshuur op 8 maart 2003 opzegde tegen 31 
maart 2004, dat de eiseres en de nieuwe eigenaar een overeenkomst sloten waarin gesteld 
werd dat laatstgenoemde van de opzegmogelijkheid, voorzien in artikel 7 van de huur-
overeenkomst, gebruik heeft gemaakt en dat de opzegtermijn op één jaar werd gehouden 
zoals bepaald in artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet.

Na te hebben beslist dat de specifieke wetgeving inzake handelshuurovereenkomsten de 
algemene wetgeving inzake huur onverkort laat zodat de door de koper van het onroerend 
goed aan de eiseres overeenkomstig de handelshuurwetgeving betaalde uitzettingsvergoe-
ding cumuleerbaar is met de gemeenrechtelijke schadevergoeding, neergelegd in de arti-
kelen 1744 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, beslist de rechtbank op volgende gronden dat 
de eiseres lastens de verweerster aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk 
aan 6 maanden huur, en niet aan 12 maanden huur:

"ls (de eiseres) gerechtigd op 12 maanden vergoeding dan wel op 6 maanden ?
Bij wijze van aanvullende regeling voert art. 1744 B.W. een schadeloosstellingsplicht 

in zoals vermeld in de artikelen 1745 en 1747 B.W. De volgens voormelde artikelen te be-
rekenen vergoeding is van rechtswege verschuldigd, zonder dat daartoe een bijzonder be-
ding nodig is. Aangezien de regeling echter niet van openbare orde, noch van dwingend 
recht is, kan de berekening van de schadevergoeding, in afwijking van art. 1745 of 1747 
B.W., ook contractueel worden geregeld en kan zelfs worden overeengekomen dat geen 
enkele vergoeding verschuldigd zal zijn.

In beginsel zal de vergoeding echter, indien de verhuurde zaak een huis, een apparte-
ment of een winkel is, gelijk zijn aan de huurprijs die zou verschuldigd zijn gedurende de 
bij wet of contract vastgestelde opzeggingstermijn (art. 1745 B.W.).

Volgens (de eiseres) kan echter uit de omstandigheid dat in de schriftelijke handels-
huurovereenkomst dd. 04.05.2000 een opzeggingstermijn van slechts 6 maanden werd 
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vastgesteld, geenszins worden afgeleid - zoals de eerste rechter ten onrechte zou hebben 
gedaan - dat partijen de op grond van de art. 1744-1745 B.W. door (de verweerster) aan 
(de eiseres) verschuldigde schadevergoeding hebben berekend op een bedrag gelijk aan de 
huurprijs  voor de contractueel  vastgestelde in acht  te nemen opzeggingstermijn  van 6 
maanden.

In deze stelling kan de contractueel vastgestelde opzeggingstermijn van 6 maanden niet 
worden beschouwd of uitgelegd als een beding tot berekening van de ex art. 1745 B.W. 
door (de verweerster) aan (de eiseres) verschuldigde schadevergoeding.

De rechtbank is echter samen met de eerste rechter van oordeel dat het feit dat de huur-
der, tegen de afspraak van artikel 7 in, een langere opzeg bekwam op basis van de han-
delshuurwetgeving, niet belet dat partijen volgens het gemeen recht een opzegtermijn en 
dus een opzegvergoeding, mochten bedingen van maximaal 6 maanden huur.

Artikel 1745 B.W. is duidelijk: partijen moeten enkel de opzegtermijn in hun overeen-
komst hebben vastgelegd opdat de omvang van de vergoeding kan berekend worden.

(De eiseres) argumenteert verder ten onrechte dat de opzegtermijn, voorzien in de han-
delshuurwet, voorrang zou hebben op de bedongen opzegtermijn. Als (de eiseres) haar 
vordering steunt op het gemeen recht en niet op de handelshuurwet (de vergoeding in het 
kader van deze laatste is immers reeds geregeld), kan zij ook niet teruggrijpen naar de bij-
zondere wetgeving inzake handelshuur.

De eerste rechter heeft bijgevolg terecht de gemeenrechtelijke vergoeding gelijk gesteld 
met de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voorzien".

De Vrederechter van het vijfde kanton Antwerpen besliste desbetreffend in het beroe-
pen vonnis van 18 oktober 2004:

"De bestaande huurovereenkomst bevat in artikel 7 een uitzettingsbeding in geval van 
verkoop aan derden of overlijden van de eigenaar.

Een vooropzeg van 6 maanden wordt voorzien.
Artikel 1745 B.W. bepaalt de gemeenrechtelijke vergoeding op een bedrag dat gelijk is 

aan de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt tussen 
de opzegging en het vertrek.

Wanneer conform het gemeen recht terecht eisende partij de vergoeding vordert dient 
zij ook te aanvaarden dat partijen alhier een vooropzeg van 6 maanden hebben voorzien.

Gezegde vooropzeg dient conform de bepalingen van de handelshuurwetgeving welis-
waar minimaal 1 jaar te bedragen doch dit heeft ons inziens geen invloed op de kwestie 
van de schadevergoeding.

Voor het geval immers de nieuwe eigenaar op grond van artikel 7 een opzeg had bete-
kend gelijk aan 6 maanden zou de rechter deze termijn perfect kunnen verlengd hebben 
tot 1 jaar.

Een en ander betekent dat in casu de schadevergoeding tussen partijen contractueel 
werd beperkt op 6 maanden.

De vergoeding toekomende aan eisende partij bedraagt 6 maanden laatst betaalde geïn-
dexeerde huur te vermeerderen met de corresponderende betaalde onroerende voorheffing 
omdat dit als huurprijs kan aangerekend worden.

De gezegde vergoeding bedraagt derhalve 11.118,29 euro". 
Grieven
1.1 Luidens artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek is indien bij het aangaan van de 

huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de pachter of de huurder uit het ge-
huurde goed kan worden gezet door de koper, en geen beding is gemaakt omtrent de scha-
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devergoeding, de verhuurder verplicht de pachter of de huurder op volgende wijze scha-
deloos te stellen.

Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dat indien het een huis, een apparte-
ment of een winkel betreft, de verhuurder aan de uit het gehuurde goed gezette huurder, 
als schadevergoeding een bedrag betaalt gelijk aan de huurprijs voor de tijd die volgens de 
wet of de overeenkomst gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek.

1.2 Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek is aldus toepasselijk indien verhuurder en 
huurder geen overeenkomst hebben gesloten omtrent de schadevergoeding die zal ver-
schuldigd zijn in geval de huurder na verkoop van het onroerend goed wordt uitgezet door 
de koper.

De omstandigheid dat verhuurder en huurder overeenkwamen dat, ingeval van verkoop 
van het onroerend goed, de koper de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van 
een welbepaalde opzeggingstermijn, impliceert geenszins dat verhuurder en huurder zijn 
overeengekomen dat de verhuurder, in geval van uitzetting van de huurder door de koper, 
een schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs voor deze opzeggings-
termijn.

1.3 Wanneer verhuurder en huurder geen beding hebben gemaakt omtrent de schade-
vergoeding, zal de verhuurder, overeenkomstig artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek, 
aan de na verkoop van het onroerend goed door de koper uitgezette huurder een vergoe-
ding verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs voor de tijd die "volgens de wet of de over-
eenkomst" tussen de opzegging en het vertrek wordt gelaten.

Wanneer de wet een dwingende opzeggingstermijn bepaalt, zodanig dat in de huurover-
eenkomst geen kortere termijn kan worden overeengekomen, kan de opzegging slechts 
geschieden met eerbiediging van deze wettelijk voorziene opzeggingstermijn.

Wanneer in die hypothese de huurovereenkomst een kortere opzeggingstermijn dan de 
wettelijke termijn voorziet,  zal de overeenkomst slechts kunnen worden opgezegd met 
eerbiediging van de wettelijke opzeggingstermijn. De krachtens artikel 1745 van het Bur-
gerlijk Wetboek voorziene schadevergoeding zal alsdan gelijk zijn aan de huurprijs voor 
de tijd die volgens de wet gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek.

1.4 Artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalt dat zelfs wanneer het huurcontract het 
recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, hij die 
het gehuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts mag er-
uit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur 
opzegt, één jaar vooraf, binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van 
de reden waarop de opzegging gegrond is,  alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt 
wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, ingeval 
de huurder het gehuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

Artikel 12 van de Handelshuurwet, dat voorziet dat de verkrijger van het gehuurde goed 
een opzeggingstermijn van één jaar dient te eerbiedigen indien hij de huurder uit het goed 
wenst te zetten, is een dwingende bepaling ten voordele van de huurder. Huurder en ver-
huurder kunnen derhalve niet wettig overeenkomen dat in geval van vervreemding van het 
goed, de verkrijger de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van een opzeggings-
termijn die minder bedraagt dan één jaar.

Wordt in de handelshuurovereenkomst voorzien dat ingeval van verkoop van het ge-
huurde goed de koper de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van een opzeg-
gingstermijn van minder dan één jaar, zal de koper de huurder niettemin slechts kunnen 
uitzetten met een opzeggingstermijn van één jaar.

2.1 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter 
de bewijskracht van een akte te schenden door aan deze akte een uitlegging te geven die 
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volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan.
De rechter miskent de bewijskracht van een akte indien hij beslist dat die akte iets in-

houdt dat ze niet inhoudt of iets niet inhoudt dat er wel in voorkomt.
2.2 Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeen-

komsten die wettig zijn aangegaan degenen die ze hebben aangegaan tot wet.
De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst, en schendt artikel 

1134 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer hij aan die overeenkomst een gevolg toekent 
dat zij wettig tussen partijen niet heeft.

3.1 De rechtbank van koophandel, die ter zake het oordeel van de eerste rechter bij-
treedt, beslist in het bestreden vonnis dat de contractueel vastgestelde opzeggingstermijn 
van zes maanden kan uitgelegd worden als een beding tot berekening van de door de ver-
weerster aan de eiseres verschuldigde schadevergoeding en dus de schadevergoeding tus-
sen partijen contractueel werd beperkt  op zes  maanden (vonnis van de rechtbank van 
koophandel, p. 6; vonnis van de vrederechter, p. 4).

3.2 In zoverre de rechtbank van koophandel aldus beslist dat partijen in de handelshuur-
overeenkomst, meer bepaald in artikel 7 van deze overeenkomst, zijn overeengekomen 
dat de schadevergoeding die ingeval van verkoop van het gehuurde goed gevolgd door de 
uitzetting van de huurder, aan de huurder zal  verschuldigd zijn zes maanden huur be-
draagt, en de eiseres en de verweerster aldus een beding omtrent de schadevergoeding 
maakten in de zin van artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek, is de beslissing niet naar 
recht verantwoord.

Artikel 7 van de handelshuurovereenkomst, waarvan de tekst is opgenomen in het aan-
gevochten vonnis (p. 2), bepaalt:

"Bij verkoop aan derden van het onroerend goed, voorwerp van deze overeenkomst, of 
overlijden van de eigenaar, kan deze huurovereenkomst verbroken worden door de nieu-
we eigenaar, met een vooropzeg van 6 maanden, te betekenen ten laatste binnen de drie 
maanden vanaf het verlijden van de authentieke akte of van de akte van bekendheid. Ge-
durende deze opzegperiode zal de huurder zijnerzijds eenzijdig deze overeenkomst mogen 
verbreken aan het einde van elke maand".

Deze contractuele bepaling voorziet dus geenszins in een regeling omtrent de schade-
vergoeding die aan de huurder zal verschuldigd zijn indien hij, na verkoop van het onroe-
rend goed, door de nieuwe eigenaar zou worden uitgezet. Deze bepaling voorziet welis-
waar dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huurover-
eenkomst kan verbreken met een vooropzeg van zes maanden, doch voorziet niet dat bij 
verbreking door de koper aan de huurder een schadevergoeding verschuldigd zal zijn ge-
lijk aan zes maanden huur.

Door te oordelen dat de door de verweerster aan de eiseres verschuldigde schadever-
goeding tussen partijen contractueel werd beperkt tot zes maanden huur, daar waar de 
handelshuurovereenkomst geen beding bevat omtrent de schadevergoeding verschuldigd 
ingeval de huurder, na verkoop van het onroerend goed, door de nieuwe eigenaar zou 
worden uitgezet, beslist de rechtbank dat de handelshuurovereenkomst, en meer bepaald 
artikel 7 van deze overeenkomst, iets inhoudt dat er niet in voorkomt en miskent ze aldus 
de bewijskracht, die kleeft aan deze handelshuurovereenkomst, en meer in het bijzonder 
aan voornoemd artikel 7, door hieraan een uitlegging te geven, die onverenigbaar is met 
de bewoordingen en draagwijdte ervan (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek).

3.3 Alleszins verbindt de rechtbank, door aan te nemen dat de schadevergoeding tussen 
partijen contractueel  werd beperkt  tot  zes  maanden huur,  aan de handelshuurovereen-
komst een gevolg dat deze niet wettig tussen partijen heeft en miskent ze de verbindende 
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kracht van de handelshuurovereenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek).

3.4 Overeenkomstig artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek kunnen partijen een be-
ding omtrent de schadevergoeding maken, zonder dat vereist wordt dat deze schadever-
goeding gelijk is aan een zeker aantal maanden huur of aan de huur overeenstemmend met 
de opzeggingstermijn.

Door te oordelen dat partijen, nu in artikel 7 van de handelshuurovereenkomst werd 
voorzien dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huur-
overeenkomst zou kunnen verbreken met een vooropzeg van zes maanden, zijn overeen-
gekomen dat ingeval van opzegging door de nieuwe eigenaar een schadevergoeding gelijk 
aan zes maanden huur verschuldigd is, schendt de rechtbank tevens artikel 1744 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Uit deze wetsbepaling volgt immers geenszins dat het feit dat partijen overeenkwamen 
dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huurder zal kun-
nen uitzetten met  eerbiediging van een welbepaalde opzeggingstermijn,  impliceert  dat 
partijen zijn overeengekomen dat bij opzegging door de nieuwe eigenaar een schadever-
goeding gelijk aan de huurprijs voor de bedongen opzeggingstermijn aan de huurder zal 
verschuldigd zijn.

4.1 Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek voorziet, voor het geval geen beding om-
trent de schadevergoeding werd gemaakt, dat het bedrag van de schadevergoeding gelijk 
is aan de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt tus-
sen de opzegging en het vertrek.

Uit deze bepaling volgt echter niet dat, indien geen beding omtrent de schadevergoe-
ding werd gemaakt, de schadevergoeding steeds gelijk is aan de huur voor de contractueel 
voorziene opzeggingstermijn. Indien deze contractueel voorziene opzeggingstermijn min-
der bedraagt dan de bij de wet voorziene dwingende opzeggingstermijn, zal de schadever-
goeding immers gelijk zijn aan de huurprijs voor de wettelijk voorziene opzeggingster-
mijn.

Nu in onderhavige zaak de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een handelshuur-
overeenkomst betreft, zijn op deze overeenkomst de bepalingen van de Handelshuurwet 
van toepassing, waaronder artikel 12 van voornoemde wet, dat voorziet in een dwingende 
opzeggingstermijn van één jaar die, ingeval van verkoop van het gehuurde onroerende 
goed, door de koper dient geëerbiedigd te worden bij uitzetting van de huurder.

De nieuwe eigenaar kon de eiseres, ondanks de in artikel 7 van de handelshuurovereen-
komst voorziene opzeggingstermijn van zes maanden, derhalve niet uitzetten dan met eer-
biediging van de wettelijk voorziene opzeggingstermijn van één jaar. Uit het aangevoch-
ten vonnis (p. 2) blijkt overigens dat de koper de wettelijk voorziene opzeggingstermijn 
van één jaar heeft geëerbiedigd.

De door de verweerster aan de eiseres overeenkomstig artikel 1745 van het Burgerlijk 
Wetboek verschuldigde schadevergoeding is dienvolgens gelijk aan de huurprijs voor de 
tijd die volgens de wet gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek (één jaar) en niet 
aan de huurprijs voor de tijd die volgens de overeenkomst gelaten wordt tussen de opzeg-
ging en het vertrek (zes maanden).

Door te beslissen dat de aan de eiseres verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding ge-
lijk is aan de huurprijs voor de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voor-
zien, en de verweerster aldus te veroordelen tot betaling aan de eiseres van 11.118,29 
euro, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 1745 van het Burgerlijk Wetboek en 12 
van de Handelshuurwet.

4.2 Voor de toepassing van artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek is niet vereist dat 
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de wet die de opzeggingstermijn bepaalt, deel uitmaakt van de gemeenrechtelijke regels 
inzake huur. De "wet" in de zin van artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek kan ook een 
bepaling uit de handelshuurwetgeving omtrent de opzeggingstermijn betreffen.

De omstandigheid dat artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek deel uitmaakt van de 
"algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen" (afdeling I, hoofd-
stuk II, titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek), dit is de gemeenrechtelijke re-
geling  inzake huur,  terwijl  de  dwingende  wettelijke  opzeggingstermijn  wordt  bepaald 
door artikel 12 van de Handelshuurwet, d.w.z. door de "regels betreffende de handelshuur 
in het bijzonder" (afdeling II bis, hoofdstuk II, titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek), doet dus geen afbreuk aan het feit dat de schadevergoeding overeenkomstig ar-
tikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek gelijk is aan de huurprijs die overeenstemt met de 
dwingende wettelijke opzeggingstermijn indien de contractueel voorziene opzeggingster-
mijn minder bedraagt dan deze wettelijke termijn.

Door te beslissen dat de aan de eiseres verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding ge-
lijk is aan de huurprijs voor de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voor-
zien, en de verweerster aldus te veroordelen tot betaling van 11.118,29 euro aan de eise-
res, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 1745 van het Burgerlijk Wetboek en 12 
van de Handelshuurwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis oordeelt niet dat de partijen de gemeenrechtelijke ver-

goeding van de schade wegens het beëindigen van de huur door de koper in de 
huurovereenkomst hebben bepaald op een vergoeding gelijk aan zes maanden 
huur.

2. Het middel dat miskenning van de bewijskracht en de verbindende kracht 
van de huurovereenkomst aanvoert op grond dat het bestreden vonnis dit wel 
oordeelt, mist in zoverre feitelijke grondslag.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de vergoeding die is bepaald in de artikelen 
25 en 26 van de Handelshuurwet cumuleerbaar is met de gemeenrechtelijke ver-
goeding overeenkomstig de artikelen 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

Die beslissing is door het middel niet bekritiseerd.
Het middel verplicht het Hof enkel tot een onderzoek of in het geval van een 

uitzetting van de huurder met toepassing van de artikelen 25 en 26 van de Han-
delshuurwet, de in artikel 12 van de wet bepaalde opzeggingstermijn bepalend is 
voor het vaststellen van de vergoeding in gemeenrecht overeenkomstig de artike-
len 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien bij het aangaan 
van de huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de huurder uit het ge-
huurde kan worden gezet door de koper, en geen beding gemaakt is omtrent de 
schadevergoeding, de verhuurder verplicht  is de huurder schadeloos te stellen 
overeenkomstig de navolgende artikelen.

Aldus bepaalt artikel 1745 van dit wetboek dat de verhuurder aan de uit het ge-
huurde goed gezette huurder, als schadevergoeding, een bedrag betaalt gelijk aan 
de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt 
tussen de opzegging en het vertrek, indien het een huis, een appartement of een 
winkel betreft.
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Deze bepalingen van suppletief recht voorzien in een door de verhuurder-over-
drager te betalen gemeenrechtelijke schadevergoeding voor de huurder die op 
grond van een uitzettingsbeding in een huurovereenkomst met een vaste dagteke-
ning uit het gehuurde goed wordt gezet.

5. Artikel 12, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat, zelfs wanneer het 
huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval 
van vervreemding, hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel 
verkrijgt, de huurder slechts eruit mag zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 
2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen 
drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de 
opzegging gegrond is, alles op straffe van verval.

Krachtens het tweede lid van dit artikel geldt hetzelfde wanneer de huur geen 
vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding, ingeval de huurder het 
verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

Krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet is de verkrijger die, overeenkom-
stig de in artikel 12 van die wet bepaalde voorwaarden, de huurder uit het huis 
zet, eventueel een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd, in de gevallen en 
volgens de modaliteiten van de artikelen 25 en 27 van die wet.

6. Uit het voorgaande volgt dat de Handelshuurwet een eigen globale regeling 
inhoudt van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een einde kan 
worden gesteld aan de huur bij vervreemding van het gehuurde goed. Die rege-
ling verschilt van het voormelde gemeen recht. 

Krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet is, anders dan bij toepassing van 
artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek, de uitzettingsvergoeding door de ver-
krijger en niet door de verhuurder-overdrager verschuldigd. 

Artikel 25 van de Handelshuurwet bepaalt voorts, anders dan artikel 1745 van 
het Burgerlijk Wetboek, nauwkeurig en op forfaitaire wijze de uitzettingsvergoe-
ding in de specifieke gevallen ter bescherming van de handelszaak. 

Die eigen globale regeling in de Handelshuurwet vervangt in het geval van een 
handelshuur de gemeenrechtelijke regeling van de artikelen 1744 en 1745 van 
het Burgerlijk Wetboek, zodat de in artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalde 
opzeggingstermijn niet dienstig is  voor het  bepalen van de gemeenrechtelijke 
schadevergoeding.

7. Het middel gaat er van uit dat, wanneer de uitzetting bij toepassing van arti-
kel  12 van  de  Handelshuurwet  aanleiding geeft  tot  een  uitzettingsvergoeding 
overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de Handelshuurwet, de in artikel 12 
van de Handelshuurwet bepaalde opzeggingstermijn bepalend is voor het vast-
stellen van de gemeenrechtelijke schadevergoeding in de zin van de artikelen 
1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 675

1° KAMER - 22 december 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE KRACHT - ONDERZOEKSMAATREGEL - VORIG VONNIS - ANDERE VORDERING - 
GEVOLG

De devolutieve kracht van het hoger beroep laat de appelrechter toe een vordering, door de  
eerste  rechter  aangehouden  tot  na  de  afhandeling  van  een  door  een  vorig  vonnis 
betreffende een andere vordering bevolen onderzoeksmaatregel, aan diens rechtsmacht  
te  onttrekken en het  geschil  in  zijn  geheel  te  beoordelen,  zonder  te  wachten op die 
afhandeling1. (Art. 1068, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.06.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen 

een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aan-
hangig maakt bij de rechter in hoger beroep en dat deze de zaak alleen dan naar 
de eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten 
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. In het beroepen vonnis van 7 oktober 2002 heeft de eerste rechter geoor-
deeld dat de beslissingen over de andere vorderingen, namelijk de vordering van 

1 Zie Cass. 30 april 2001, A.R. S.99.0084.F, nr. 244.
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de eisers lastens de vierde verweerder, de vordering van de vierde verweerder 
lastens de zesde verweerster, de vordering van de eisers lastens de zesde ver-
weerster en de vordering van de zesde verweerster met betrekking tot de kosten, 
worden aangehouden om te worden beoordeeld na afhandeling van het deskundi-
genonderzoek van expert C., die in een vonnis van 28 juni 1999 was aangesteld.

3. De appelrechters oordelen dat zij in staat zijn het geschil in zijn geheel te 
beoordelen, met inbegrip van de vorderingen waaromtrent de eerste rechter zijn 
beslissing had aangehouden, zonder te wachten op het verslag van deskundige C.

4. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 1068 van het Gerechte-
lijk Wetboek, gaat het er van uit dat de devolutieve kracht van het hoger beroep 
tegen het vonnis van 7 oktober 2002 niet tot gevolg kan hebben de vrijwarings-
vorderingen tegen de vierde en de zesde verweerder aan de rechtsmacht van de 
eerste rechter te onttrekken nu de onderzoeksmaatregel die in het vonnis van 28 
juni 1999 was bevolen, gehandhaafd bleef, zodat de appelrechters deze vorderin-
gen naar de eerste rechter hadden moeten verwijzen.

5. Door hun hoger beroep tegen het vonnis van 7 oktober 2002 hebben de ei-
sers het geschil zelf aanhangig gemaakt bij de appelrechters, zowel in de mate 
dat dit vonnis een aantal eindbeslissingen inhoudt als in de mate dat de eerste 
rechter de beslissing omtrent de door hem opgesomde vorderingen aanhoudt.

Het beroepen vonnis beval geen onderzoeksmaatregel, zodat de hypothese van 
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek die de appelrechters zou 
hebben genoopt de zaak naar de eerste rechter te verwijzen, niet voorhanden is.

6. Het middel gaat uit van een verkeerde opvatting omtrent de draagwijdte van 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het in die mate faalt naar recht.

7. In zover het schending aanvoert van artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-
boek, is het middel volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het in die mate niet ontvanke-
lijk is.

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 676

2° KAMER - 26 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 



2796 HOF VAN CASSATIE 26.12.06 - Nr. 676 

ONDERZOEKSRECHTER - MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - 
REDENGEVING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - ONDERZOEKSRECHTER - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING

3º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING DIE GELDT VOOR VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - 
GEVOLG

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - ONDERZOEKSRECHTER - 
BESCHIKKING DIE GELDT VOOR VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - GEVOLG

6º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING DIE GELDT VOOR 
VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - GEVOLG

1º, 2º en 3º Artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter,  
op straffe van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden  
waarom de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn1. (Art. 90quater, §1, 
tweede lid, 1° en 2°, Sv.)

4º, 5º en 6º Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen 
omdat de onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor 
verschillende communicatiemiddelen. (Art. 90quater, §1, 3°, Sv.)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1621.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, 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 Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Het middel voert de schending aan van artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 

2°, van het Wetboek van Strafvordering, dat de onderzoeksrechter, op straffe van 
nietigheid, verplicht om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermel-
den waarom de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de onderzoeksrechter, op 6 okto-
ber 2006, met toepassing van het voormelde artikel 90quater, een beschikking 
heeft gewezen waarbij het afluisteren en opnemen wordt toegestaan, tijdens de 

1 Cass. 26 juni 1996, A.R. P.96.0842.F, nr. 263; Cass. 5 okt. 2005, A.R. P.05.1056.F, nr. 483.
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overbrenging  ervan,  van  de  uitgaande  en  inkomende  communicatie  van  drie 
draagbare telefoons.

Na de ernstige aanwijzingen te hebben beschreven waarover de onderzoeks-
magistraat beschikt, betreffende het bestaan van een vereniging van boosdoeners 
voor het plegen van zware diefstallen, vermeldt de voormelde beschikking dat 
het bevolen toezicht onontbeerlijk is om de gezamenlijke daders en medeplichti-
gen van die vereniging te identificeren en de buit te lokaliseren.

De beschikking preciseert vervolgens dat die maatregel te verkiezen valt bo-
ven de klassieke onderzoeksmiddelen vermits die niet volstaan om de waarheid 
"snel" aan het licht te brengen "gezien de weinige gegevens waarover men in 
deze fase van het onderzoek beschikt".

De appelrechters hebben bijgevolg, met overneming van de redenen in de vor-
dering van het openbaar ministerie, kunnen beslissen dat de aangevochten be-
schikking artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvorde-
ring niet schond.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Artikel 90quater van het Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat een af-

luistermaatregel nietig is, alleen omdat de onderzoeksrechter hem heeft toege-
staan met een beschikking die geldt voor verschillende communicatiemiddelen.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, 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. 

26 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Papart, Dinant en F. Carpentier, Brussel.
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