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Nr. 381

2° KAMER - 4 september 2007

1º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - BASISMISDRIJF 
EN WITWASHELING GEPLEEGD DOOR DEZELFDE DADER - TOEPASSING

2º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - AARD VAN HET 
MISDRIJF - GEVOLG

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - OPEENVOLGENDE WITWASHANDELINGEN 
VAN EENZELFDE BEKLAAGDE - GEVOLG

4º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - STRAFFEN - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - OPEENVOLGENDE WITWASHANDELINGEN VAN EENZELFDE 
BEKLAAGDE - GEVOLG

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - WITWASHELING - AARD VAN DE STRAF - 
GEVOLG

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - BASISMISDRIJF EN WITWASHELING 
GEPLEEGD DOOR DEZELFDE DADER - GEVOLG

1º Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek kan erin bestaan 
dat  de  oorsprong  van  gelden  van  criminele  oorsprong  of  van  het  ermee  
overeenstemmend bedrag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader,  
tevens  dader  van het  basismisdrijf,  rechtstreeks  en  zonder  tussenbewerking,  illegale  
vermogensvoordelen  in  ontvangst  neemt,  bijvoorbeeld  door  plaatsing  op  zijn  
bankrekening. (Artt. 42, 3° en 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Sw.)

2º Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°,  
belet niet dat de dader dat misdrijf  telkens opnieuw pleegt wanneer hij één van de in  
deze bepalingen omschreven handelingen stelt1 2. (Art. 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Sw.)

3º en 4º Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn  
geweest  van  verschillende  opeenvolgende  witwashandelingen  van  een  bepaalde 
beklaagde, kunnen zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artt. 42, 1° 
en 3°, 505, 1e lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid, Sw.)

5º  De  verbeurdverklaring  van  de  criminele  vermogensvoordelen  of  van  een  daarmee  
overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel  
43bis  Strafwetboek,  en  deze  van  de  witgewassen  zaken  van  artikel  505,  derde  lid,  
Strafwetboek samen met artikel 42, 1e, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk  
karakter zodat zij worden uitgesproken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet  
bepaalde zaken kunnen betreffen3. (Artt. 42, 1° en 3°, en 43bis, Sw.; Artt. 505, eerste lid, 
1°, 2°, 3° en 4° en 505, derde lid, Sw.)

1 Cass. 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F, P.00.0856.F, nr. 387.
2 Ingevolge artikel 2 van de Wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en 
inbeslagneming (B.S.,  22.08.2007, inwerkingtreding: 01/09/2007) waardoor artikel 505 Sw. wordt 
gewijzigd,  kunnen  de  bedoelde  misdrijven  al  naargelang de  feitelijke  omstandigheden  thans  het 
karakter van voortdurend misdrijf hebben.
3 Zie Cass. 11 jan. 2005, A.R. P.04.1087.N, nr. 17.
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6º  Wanneer  dezelfde  dader  schuldig  is  aan  een  misdrijf  dat  de  criminele  
vermogensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij tegen hem slechts éénmaal verbeurd worden verklaard. (Artt. 42, 1° en 3°, en 
43bis, Sw.; Artt. 505, eerste lid, 3° en 4°, en 505, derde lid, Sw.)

(R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0219.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 17 januari 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan. 
De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Omvang van de cassatieberoepen
1. Het Hof neemt aan dat de eisers hun cassatieberoepen niet hebben willen 

richten tegen de beschikkingen van het bestreden arrest die de tegen de eisers in-
gestelde burgerlijke rechtsvorderingen afwijzen. 

Eerste middel
2. Het middel betreft eisers veroordeling wegens witwassen (tenlastelegging 

C.I en C.II) en de tegen hem uitgesproken verbeurdverklaring van witgewassen 
bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, (tenlastelegging C.I).

(...)
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 2° en 4°, en 

artikel 505, tweede lid, Strafwetboek.
Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek betreft vormen van 

witwassen door enige vorm van inontvangstneming gepleegd door anderen dan 
de dader of mededader, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit 
de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen, dit betekent crimi-
nele voordelen of het daarmee overeenstemmend bedrag bedoeld in artikel 43bis, 
tweede lid, Strafwetboek. 

De handelingen waardoor de dader  of  mededader,  respectievelijk  de mede-
plichtige  aan  het  misdrijf  waaruit  deze  zaken  voortkomen,  zelf  witwast,  zijn 
daarentegen begrepen onder de misdrijven omschreven onder artikel 505, eerste 
lid, 3° en 4°, en tweede lid, Strafwetboek. 

6. Artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek stelt strafbaar zij die 
de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de 
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in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken hebben verheeld of verhuld, of-
schoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten kennen. 

Anders dan het onderdeel aanvoert, kan dit misdrijf erin bestaan dat de oor-
sprong van gelden van criminele oorsprong of het ermee overeenstemmend be-
drag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader, tevens dader 
van het  basismisdrijf,  rechtstreeks  en zonder  tusenbewerking,  illegale vermo-
gensvoordelen in ontvangst neemt, bijvoorbeeld door plaatsing op zijn bankreke-
ning. 

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Vierde onderdeel
10. Het onderdeel voert aan dat door bepaalde geldsommen tweemaal verbeurd 

te verklaren tegen de eiser, het bestreden arrest het zakelijk karakter van de ver-
beurdverklaring  miskent  en  bijgevolg  de  artikelen  505,  derde  lid,  en  42,  1°, 
Strafwetboek schendt.

11. Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 
2°, 3° en 4°, belet niet dat de dader dat misdrijf telkens opnieuw pleegt wanneer 
hij één van de in de in deze bepalingen omschreven handelingen stelt .

Overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek worden de zaken bedoeld 
in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigen-
dom zijn van de veroordeelde. 

Indien de zaken het voorwerp zijn geweest van verschillende opeenvolgende 
witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen zij evenwel tegen hem 
slechts een maal worden verbeurdverklaard. 

12. Het bestreden arrest verklaart verbeurd "de bedragen der verrichtingen op 
de rekening 320-0590870-16 BBL zoals ge-expliciteerd onder de tenlastelegging 
C.I". Uit het bestreden arrest blijkt evenwel dat de in de tenlastelegging C.I ver-
melde bedragen zowel stortingen als betalingen omvatten, zodat aldus blijkbaar 
voor een deel tweemaal dezelfde zaak wordt verbeurdverklaard. 

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Derde middel
23. Het middel betreft de gelijktijdig tegen de eiser uitgesproken verbeurdver-

klaringen van, enerzijds, het belastingvoordeel voortkomend uit de illegale han-
del naar billijkheid geraamd op 118.988,90 euro (tenlasteleggingen E.I en F.I), 
anderzijds, de bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, (tenlastelegging 
C.I)  en  het  inbeslaggenomen  bedrag  van  164.018  US-dollar  (tenlastelegging 
C.II).

Eerste onderdeel
24. Het onderdeel voert miskenning aan van het zakelijke karakter van de ver-

beurdverklaring van artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel 43bis Straf-
wetboek, en van artikel 505, derde lid, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek 
die een dubbele verbeurdverklaring van dezelfde bedragen of bedragen van de-
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zelfde oorsprong verbieden, en bijgevolg schending van de artikelen 42, 1° en 3°, 
43bis, eerste en tweede lid, en 505, derde lid, Strafwetboek. 

Het onderdeel stelt dat gelet op het zakelijke karakter van de beide verbeurd-
verklaringen het bestreden arrest, niet wettig, alleszins niet tegen de eiser, dader 
van zowel het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen zijn verkregen als van het 
witwassen ervan, tezelfdertijd de verbeurdverklaring van het belastingvoordeel 
uit de illegale handel in tweedehandsjuwelen (tenlasteleggingen E.I en F.I), ge-
raamd op 118.988,90 euro, kon uitspreken en een tweede maal de verbeurdver-
klaring van het voorwerp van het witwassen (tenlasteleggingen C.I en C.II), dit is 
241.830,24 euro en 164.018 USdollar, waarin de door de fiscale misdrijven niet 
afgedragen inkomsten begrepen waren. 

25. De verbeurdverklaring van de criminele vermogensvoordelen of van een 
daarmee overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek, 
samen met artikel 43bis Strafwetboek, en deze van de witgewassen zaken van ar-
tikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek, zijn 
beide straffen met een zakelijk karakter. Hieruit volgt dat zij worden uitgespro-
ken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet bepaalde zaken kunnen be-
treffen. 

Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de criminele vermo-
gensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij uiteraard tegen hem slechts eenmaal verbeurd worden verklaard.

26. Het staat de rechter, die daarvan is gevat, in feite te oordelen in hoeverre 
het belastingvoordeel verkregen uit misdrijven, begrepen is in de navolgende fei-
ten van witwassen van de illegale inkomsten uit die misdrijven. 

Het bestreden arrest onderzoekt dit niet. Dit tast evenwel de rechtgeldigheid 
van de vaststelling van het bedrag van het belastingvoordeel voortkomend uit de 
illegale handel op zich niet aan.

Het onderdeel is enkel gegrond in zoverre het de vaststelling van de witgewas-
sen bedragen betreft.

(...)
Ambtshalve middel wat de eiseres II betreft
Geschonden wettelijke bepaling
- de artikelen 42, 1° en 3°, 43bis, eerste en tweede lid, en 505, derde lid, Straf-

wetboek.
33. De redenen en het besluit vermeld in antwoord op het eerste onderdeel van 

het derde middel van de eiser I, gelden ook voor de eiseres II.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
34. Behoudens wat de hierna vernietigde beslissing betreft, zijn de substantiële 

of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en 
zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de verbeurd-
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verklaring van de bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, thans ING, 
en van het bedrag van 164.018 US-dollar.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten van hun cassatieberoepen en 

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

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 382

2° KAMER - 4 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALLERLEI - STRAFRECHTER ZETELEND IN 
HOGER BEROEP - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT 
OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING - VOORZIENING IN CASSATIE - BETEKENING

2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER ZETELEND IN HOGER BEROEP - VORDERING 
TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING 
- VOORZIENING IN CASSATIE - BETEKENING

3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - KAMERS. VERENIGDE KAMERS. 
VOLTALLIGE KAMERS. ALGEMENE VERGADERING - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER ZETELEND IN 
HOGER BEROEP - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT 
OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING - VOORZIENING IN CASSATIE - KENNISNEMING

1º en 2º Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen  
een beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn  
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting  
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is.  
(Art. 1385quinquies, Ger.W.; Art. 418, Sv.)

3º Van het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen  
een beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn  
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting  
van de looptijd ervan, wordt kennis genomen door de tweede kamer van het Hof van  
cassatie. (Artt. 133 en 1385quinquies, Ger.W.)

(P. e.a. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE PROVINCIE LIMBURG)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1.  De  voorafgaande  procedure  kan  als  volgt  worden  samengevat:  nadat  eisers  in 

cassatie  door  het  hof  van  beroep  werden  veroordeeld  wegens  bepaalde 
stedenbouwmisdrijven en waarbij hen een dwangsom werd opgelegd gekoppeld aan de 
veroordeling tot herstel van de plaats in de vorige toestand, maakten eisers in cassatie 
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nadien op grond van artikel 1385quinquies, Gerechtelijk Wetboek bij hetzelfde hof van 
beroep een vordering aanhangig strekkende tot  opheffing of substantiële vermindering 
van de opgelegde dwangsom. 

Het met de voorziening bestreden arrest van 14 februari 2007 van het hof van beroep te 
Antwerpen verwierp deze vordering.

In eerste instantie rijst de vraag welke kamer van het Hof kennis moet nemen van dit 
cassatieberoep. Indien zou blijken dat zulks behoort tot de bevoegdheid van de tweede 
kamer dient de vraag te worden beantwoord of het cassatieberoep overeenkomstig artikel 
418 Wetboek van Strafvordering moet worden betekend.

2.  Artikel  1385quinquies,  eerste  alinea,  Ger.W.  bepaalt  dat  de  rechter  die  een 
dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, 
de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom 
verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid 
voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.

De beslissing waarin voormeld artikel voorziet, wordt dus genomen door de rechter die 
de oorspronkelijke dwangsom heeft opgelegd. In zoverre vaststaat dat een strafrechter – 
zoals in dezen – een dwangsom kan koppelen aan een door hem uitgesproken veroorde-
ling tot herstel van de plaats in de vorige toestand nadat hij betrokkenen heeft veroordeeld 
wegens stedenbouwmisdrijven1, komt het dan ook aan diezelfde strafrechter toe om over-
eenkomstig artikel 1385quinquies, eerste alinea, Ger.W. een beslissing te nemen over de 
vordering tot opheffing of vermindering van de door hem eerder uitgesproken dwang-
som2. 

Een strafrechter heeft derhalve ontegensprekelijk deze bevoegdheid.
3. Overeenkomstig artikel 133, eerste alinea, Ger.W. neemt de tweede kamer van het 

Hof van Cassatie kennis van de voorzieningen in criminele, correctionele en politiezaken, 
terwijl  de  eerste  kamer  kennis  neemt  van  de  voorzieningen  in  burgerlijke  en 
handelszaken.

Impliceert het feit dat een strafrechter overeenkomstig artikel 1385quinquies, Ger.W. 
een beslissing neemt dat de zaak daardoor als het ware van karakter verandert, met name 
een burgerlijke zaak wordt, zodat niet de tweede maar wel de eerste kamer van het Hof 
van het cassatieberoep tegen die beslissing kennis moet nemen? Ik denk dat dit  niet het 
geval is.

In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de tweede kamer van het Hof van 
Cassatie kennis neemt van de cassatieberoepen tegen beslissingen van de strafrechter die 
enkel nog uitspraak doen over de burgerlijke belangen uit misdrijf. In dat geval wordt er 
niet  aan getwijfeld dat het gaat om een cassatieberoep in ‘criminele,  correctionele en 
politiezaken’  ook  al  gaat  het  louter  nog  om privaatrechtelijke  belangen,  namelijk  de 
vordering tot schadevergoeding. Daardoor verandert de zaak niet van karakter of aard; het 
wordt géén burgerlijke zaak en er dient bijgevolg nog steeds over te worden geoordeeld 
door de tweede kamer van het Hof.

Maar er is meer: tot voor kort was het de rechtspraak van het Hof dat van het cassatie-
beroep tegen een beslissing over de wraking van een strafrechter kennis werd genomen 
door de tweede kamer van het Hof, ook al was de voorziening gericht tegen een arrest uit-
gesproken door de eerste burgerlijke kamer van het hof van beroep, en ook al werden de 
artikelen 828 e.v. Ger.W. toepasselijk geacht. Men oordeelde toen niettemin dat de wra-
king van een rechter in strafzaken een strafrechtelijk karakter had zodat over de voorzie-
ning daartegen uitspraak werd gedaan door de tweede kamer van het Hof en dat bijgevolg 

1 K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 58.
2 K. WAGNER, o.c., nrs. 145 e.v.
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ook artikel 416 Sv. van toepassing was3.
Het is slechts sinds het arrest van 29 september 20064 dat wrakingen voortaan steeds 

worden behandeld door de eerste kamer van het Hof en dat artikel 416 Sv. daarop niet 
meer van toepassing wordt geacht. Dit arrest beëindigt het hybride karakter van de wra-
kingprocedure in strafzaken.

Dit laatste lijkt dan ook nog des te meer een argument om te oordelen dat het criterium 
om uit te maken of een voorziening er een is in ‘criminele, correctionele en politiezaken’5 
waarover de tweede kamer van het Hof uitspraak dient te doen, ligt in het feit of het al dan 
niet gaat om een voorziening tegen een beslissing van de strafrechter. Men zou dan ook 
kunnen zeggen dat van zodra men te maken heeft met een cassatieberoep tegen een beslis-
sing van de strafrechter, de tweede kamer van het Hof overeenkomstig artikel 133 Ger.W. 
daarover uitspraak dient te doen, ook al gaat het nog maar louter om de afhandeling van 
de burgerlijke belangen of, zoals in dezen, om een beslissing van de strafrechter in toepas-
sing van artikel 1385quinquies, Ger.W.

In die gevallen gaat het met andere woorden nog steeds om een strafzaak en dient de 
tweede kamer van het Hof kennis te nemen van de cassatieberoepen in dergelijke zaken 
en zijn de regels inzake het cassatieberoep in strafzaken daarop dan ook onverminderd 
van toepassing6. Ter vergelijking kan er overigens ook op gewezen worden dat in Frank-
rijk werd geschreven dat de strafkamer van het Hof van Cassatie ‘statue sur tous les pour-
vois dirigés contre une décision rendue par une juridiction répressive.’7 

Er lijken derhalve voldoende argumenten te zijn om te oordelen dat ook in dit geval de 
tweede  kamer  van  het  Hof  bevoegd  is  om  te  oordelen  over  het  voorliggende 
cassatieberoep.

4. Zoals hoger reeds gezegd volgt uit dit laatste dan ook dat de regels van het cassatie-
beroep in strafzaken zonder meer toepasselijk zijn en dus ook de regel vervat in artikel 
418 Sv., zoals deze nog gehandhaafd blijft na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof8. 

Vóór die rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, oordeelde de tweede kamer van het 
Hof in een arrest van 6 maart  1990 dat niet ontvankelijk was ‘de voorziening van de  
rechtstreeks dagende partij die – na als beklaagde veroordeeld te zijn op de civielrechte-
lijke vordering, tot het betalen van een dwangsom voor iedere dag vertraging in de uit-
voering van de hoofdveroordeling en na de vroegere burgerlijke partij rechtstreeks te  
hebben gedagvaard voor de strafrechter tot opheffing van de veroordeling tot het betalen  
van een dwangsom, wegens de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling na te leven – zijn  
cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond werd  
verklaard, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij’9. 

Aan die rechtspraak lag de gedachte ten grondslag dat – hoewel een beklaagde in toe-
passing van artikel 418 Sv. niet gehouden was tot betekening van zijn cassatieberoep – hij 
daar in uitzonderlijke omstandigheden wél toe diende over te gaan, wanneer hij zijn posi-
tie van verwerende partij verliet en zelf als vragende partij optrad10. 

3 M. DE SWAEF, Penaal cassatieberoep van nu en straks: enkele denkrichtingen voor de toekomst, 
mercuriale van 1 september 2005, nr. 19; M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Enkele kanttekeningen bij de 
wrakingsprocedure in strafzaken”, in F. VERBRUGGEN e.a. (red.), Strafrecht als roeping. Liber Amico-
rum Lieven Dupont, Leuven, Acco, 2005(775) 776-778.
4 Cass. 29 sept. 2006, A.R. P.06.0843.N, nr. 452.
5 Artikel 133 Ger.W.
6 Cfr. S. SONCK, Cassatieberoep in strafzaken met modellen voor de rechtspraktijk, Gent, Mys & 
Breesch, 1999, nr. 1.3.
7 J. BORÉ en L. BORÉ, La Cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2004, nr. 02.22.
8 Gw. H., arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004; Gw. H., arrest nr. 139/2005 van 13 sept. 2005.
9 Cass. 6 maart 1990, A.C. 1989-90, A.R. 3597, nr. 410.
10 Zie de noot onder Cass. 4 sept. 2001, A.R. P.01.0545.N, nr. 440. In dat arrest werd overigens ook 
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Waar een arrest van 4 september 200111 dat over een derdenverzet handelde niet echt 
transponeerbaar is naar de voorliggende zaak, is dit in beginsel wél het geval met het pre-
cedent van 6 maart 1990. In dit laatste ging het om een persoon die eerder als beklaagde 
was veroordeeld en naderhand zelf rechtstreeks dagende partij werd teneinde opheffing 
van de dwangsom te bekomen.

In aansluiting met het arrest van 6 maart 1990 – en uiteraard nog steeds abstractie ma-
kend van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in verband met artikel 418 Sv. – zou 
men thans ook moeten besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep bij 
gebrek aan betekening. Ook in voorliggend geval verliet de verdachte immers zijn positie 
van ‘verweerder’ en stelde hij voor de feitenrechter een vordering in tegen iemand, waar-
uit dan volgt dat het cassatieberoep diende te worden betekend aan die laatste persoon12. 

Blijft het precedent van 6 maart 1990 evenwel nog overeind na de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof13? De vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Immers, waar de ratio legis om aan een beklaagde in uitzonderlijke omstandigheden 
toch een betekeningsverplichting op te leggen te maken had met het feit dat de beklaagde 
in die gevallen zijn positie van ‘verweerder’ verliet en zelf als vragende partij optrad, lijkt 
er  een assimilatie  mogelijk  met  de  burgerlijke  partij  die  de  vragende partij  is  tot  het 
bekomen van schadevergoeding.

In  de  mate  waarin  ingevolge  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  aan  die 
burgerlijke partij evenwel geen betekening meer kan worden opgelegd, lijkt het moeilijk 
verdedigbaar  om  de  verplichting  tot  betekening  te  handhaven  in  de  uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de beklaagde zelf vragende partij wordt, door bijvoorbeeld om 
een opheffing of vermindering van de dwangsom te verzoeken.

De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over artikel 418 Sv. impliceert dat enkel 
nog de vervolgende partij tot betekening van het cassatieberoep dient over te gaan; de 
betekeningsverplichting voor de burgerlijke partij  (of de civielrechtelijk aansprakelijke 
partij) vervalt.

Meer nog, door in die omstandigheden aan de beklaagde die uitzonderlijk zelf vragende 
partij wordt een betekeningsverplichting op te leggen die de burgerlijke partij thans niet 
meer heeft, lijkt men precies een nieuwe ongelijkheid in het leven te roepen.

Dit laatste geldt nog des te meer nu het Grondwettelijk Hof in het arrest van 30 juni 
2004 de discriminatie tussen de burgerlijke partij en de beklaagde die niet dient te beteke-
nen bekeken heeft vanuit het recht van verdediging en de wapengelijkheid, nu naar het 
oordeel van het Hof de betekening ertoe strekte het cassatieberoep ter kennis te brengen 
van de partij tegen wie het is gericht, teneinde die partij toe te staan haar verdediging voor 
te bereiden14. 

In het arrest van 13 september 2005 herinnerde het Grondwettelijk Hof er aan dat het 
bij arrest van 30 juni 2004 had beslist dat er geen reden was om enerzijds de burgerlijke 
partij, en anderzijds, de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde verschil-

geoordeeld dat niet ontvankelijk was, wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht, 
de voorziening van de eiser, verweerder op derdenverzet, tegen een beslissing op grond van een door 
hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van de met toepassing van artikel 1385bis Ger.W. bevolen 
dwangsom. In voornoemde noot wordt uitdrukkelijk naar het arrest van 6 maart 1990 verwezen om-
dat in dat geval de beklaagde zijn positie van verweerder blijkt te hebben verlaten door de opheffing 
van de veroordeling tot betaling van een dwangsom te vorderen.
11 Cfr. supra voetnoot 10.
12 Cfr. D. DE WOLF, “De betekening van het cassatieberoep na het arrest van het Arbitragehof van 30 
juni 2004”, T. Strafr. 2005, (323) 324-325. 
13 Cfr. supra voetnoot 8.
14 Gw. H., arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004, rechtsoverweging B.7.
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lend te behandelen ten aanzien van hun recht om in kennis te worden gesteld van de hen 
betreffende voorzieningen en dat tussen beide categorieën partijen in een strafproces geen 
verschillen bestaan die voldoende groot zijn opdat hun rechten van verdediging verschil-
lend worden behandeld wat die kennisgeving betreft15.

Het openbaar ministerie bevond zich daarentegen in een andere situatie zodat daarvoor 
de betekeningsverplichting werd gehandhaafd.

Waar het derhalve ingevolge de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof niet mogelijk 
is om inzake kennisgeving van het cassatieberoep een onderscheid te maken tussen de 
beklaagde enerzijds en de burgerlijke partij anderzijds doch de betekeningsverplichting 
wel kan worden gehandhaafd voor het openbaar ministerie, lijkt het dan ook logisch om 
géén  betekeningsverplichting  meer  op  te  leggen  in  de  mate  waarin  een  beklaagde 
uitzonderlijk vragende partij wordt, zoals in het geval waarin een beklaagde verzoekt tot 
opheffing van een dwangsom. De argumentatie van het Grondwettelijk Hof in verband 
met het recht van verdediging en de wapengelijkheid lijkt inderdaad transponeerbaar naar 
deze zaak. Het is verzoenbaar met de ratio van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
ook  in  voorliggend  geval  de  betekeningsverplichting  van  artikel  418  Sv.  niet  meer 
toepasselijk te achten.

5. De voorziening is ontvankelijk, de door eiser aangevoerde grieven lijken mij echter 
niet tot cassatie te kunnen leiden.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0383.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 14 februari 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de 

rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te be-
palen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, 
gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofd-
veroordeling te voldoen.

2. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, hebben de appelrechters met hun 
oordeel dat de eisers niet bewijzen dat ze in de "absolute" onmogelijkheid verke-
ren de hoofdveroordeling uit te voeren, aan voornoemd artikel 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek geen voorwaarde toegevoegd. Met het geheel van de rede-

15 Gw. H., arrest nr. 139/2005 van 13 sept. 2005, rechtsoverweging B.5.
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nen die het arrest vermeldt, hebben ze enkel op onaantastbare wijze geoordeeld 
dat de eisers niet in de onmogelijkheid zijn of geweest zijn de hoofdveroordeling 
te voldoen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. Naast de in het onderdeel bekritiseerde reden dat "de situatie die is ontstaan 

door het aanvragen van een regularisatievergunning (...) een toestand [is] die zelf 
door [de eisers] gecreëerd is", hebben de appelrechters ook geoordeeld: "Boven-
dien staat  een aanvraag tot  regularisatie een opgelegd herstel niet  in de weg. 
Daarbij wordt tevens vastgesteld dat de hoofdveroordeling opgelegd bij arrest 
van 7 maart 2002 diende uitgevoerd per 11 februari 2004 (...) en dit arrest reeds 
betekend werd op 12 februari 2004, terwijl de aanvraag tot het [verkrijgen] van 
een planologisch attest  pas op 19 oktober 2004 ontvankelijk en volledig ver-
klaard werd en de regularisatieaanvraag pas dateert van 27 mei 2005."

Het onderdeel dat op een onjuiste en onvolledige lezing van het bestreden ar-
rest berust, mist feitelijke grondslag.

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

4 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. J. Ghysels, Brussel.

Nr. 383

2° KAMER - 4 september 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVINGSPENSIOEN - AANREKENING OP DE 
SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD DOOR DE AANSPRAKELIJKE

Het  overlevingspensioen  dat  de  overlevende  echtgenoot  geniet  ten  gevolge  van  het  
overlijden van zijn echtgenoot,  is  een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het  
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het  
rust- en overlevingspensioen voor de werknemers; het heeft geen vergoedend karakter  
en  beoogt  dus  niet  de  vergoeding  van  de  schade  die  het  slachtoffer  of  zijn  
rechthebbenden lijden ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het dan ook niet  
mag aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is  
uit hoofde van inkomstenverlies1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(L. T. M. e.a.)

ARREST

1 Cass. 7 sept. 2004, A.R. P.04.0315.N, nr. 386; Cass. 16 maart 2006, A.R. P.05.0299.N, nr. 156.
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(A.R. P.07.0426.N)

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

onele Rechtbank te Tongeren van 14 februari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat 

de schade die zijn overlevende echtgenote lijdt, onder meer in het derven van de 
inkomsten van de overleden echtgenoot die haar persoonlijk ten goede kwamen. 
Het is daarbij onverschillig of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactivi-
teit dan wel bestonden uit een rustpensioen.

2. De uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbende betalen, 
mogen slechts worden aangerekend op de schadevergoeding die de aansprakelij-
ke verschuldigd is, wanneer zij de vergoeding beogen van dezelfde schade als 
die welke voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke.

3. Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge 
van het overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de 
tussen het slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetge-
ving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers.

Het overlevingspensioen heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus niet de 
vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden inge-
volge de fout van de aansprakelijke.

Het overlevingspensioen mag dan ook niet aangerekend worden op de schade-
vergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van inkomstenver-
lies.

4. De appelrechters wijzen de vordering van de eiseres strekkende tot vergoe-
ding van het ingevolge het overlijden van haar echtgenoot geleden inkomsten-
verlies af, op grond dat:

- de overlevende echtgenote "door haar aandeel in het rustpensioen te kapitali-
seren, zonder het overlevingspensioen in mindering te brengen, zij in concreto in 
een financiële situatie terechtkomt (overlevingspensioen + kapitaal verlies rust-
pensioen), waarop zij zonder het accidenteel overlijden van haar echtgenoot geen 
aanspraak zou kunnen maken";

- het overlevingspensioen een "belangrijke invloed heeft op de vermogenssitu-
atie van [de overlevende echtgenote] en dat [zij] deze inkomsten vroegtijdig ont-
vangt enkel en alleen ingevolge het accidenteel overlijden van haar echtgenoot";

- de eiseres niet aantoont "dat er een verschil is tussen het deel van het rustpen-
sioen van haar overleden echtgenoot waaruit zij persoonlijk voordeel haalde, en 
het overlevingspensioen dat zij thans ontvangt."
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5. Door aldus te oordelen, hebben de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek geschonden.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het inkom-

stenverlies dat de eiseres lijdt ingevolge het overlijden van haar echtgenoot en 
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 vonnis.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 

zitting houdend in hoger beroep. 
Veroordeelt de verweerders in de kosten.

4 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 384

2° KAMER - 4 september 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET RAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP - VERMOGENSVOORDEEL - VERMOEDEN DAT HET 
VERMOGENSVOORDEEL IN DE VENNOOTSCHAP TERECHTKOMT

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FRAUDE - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET RAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP - VERMOGENSVOORDEEL - VERMOEDEN DAT HET 
VERMOGENSVOORDEEL IN DE VENNOOTSCHAP TERECHTKOMT

1º en 2º De omstandigheid dat B.T.W.-fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten  
van  een  vennootschap,  houdt  geen  vermoeden  in  dat  het  hieruit  verkregen  
vermogensvoordeel in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artt. 42, 
3° en 43bis, Sw.)

(V. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën, Invorderingscel BBI)

ARREST

(A.R. P.07.0523.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 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESTREDEN ARREST
Het bestreden arrest oordeelt de eiser schuldig, "als afgevaardigd bestuurder 

van de nv M. T. C. V." en "als afgevaardigd bestuurder van de nv I. C. T. tot 3 
januari 2001", wegens mededaderschap aan feiten van:

- C. BTW-valsheid in geschrifte en gebruik;
- D. witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 2º, 3° en 4º, Strafwetboek;
- G. onregelmatige BTW-aangifte;
- H. onrechtmatige BTW-aftrok.
Het veroordeelt hem daarvoor tot gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel gedu-

rende 5 jaar voor 1 jaar daarvan, een fiscale geldboete van 4.957,87 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van 2 maanden en een beroepsverbod van 10 jaar. 
Tevens spreekt het tegen de eiser uit:

-  de wettelijk verplichte verbeurdverklaring van de witgewassen vermogen-
voordelen;

-  de  facultatieve  verbeurdverklaring  van  de  vermogensvoordelen  die  recht-
streeks voortspruiten uit de BTW-fraude, namelijk 427.015,84 euro onder meer 
toe te rekenen op bepaalde bankrekeningen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand van het cassatieberoep
1. De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen 

de beslissing waarbij hij van bepaalde telastleggingen wordt vrijgesproken en te-
gen de beslissing op de strafvordering en/of burgerlijke rechtsvordering tegen 
twee medebeklaagden.

Middel
2. Het middel is alleen gericht tegen de verbeurdverklaring, met toepassing 

van de  artikelen  42,  3º,  en  43bis  Strafwetboek,  van  vermogensvoordelen  die 
rechtstreeks voortspruiten uit de BTW-fraude.

Het middel voert schending aan van:
- de artikelen 7, 42, 3º, en 43bis Strafwetboek;
- de artikelen 45, 50, 53, 73 en 73bis Wetboek-BTW.
Het middel stelt:
- In conclusie wees de eiser erop dat aan de vennootschappen waarvan hij (af-

gevaardigd) bestuurder is, de levering van goederen werd gefactureerd, inclusief 
BTW, dat hierop betaling volgde, dat de leverancier (de "niet-indiener") de BTW 
niet afdroeg en dat de vennootschappen waarvan de eiser (afgevaardigd) bestuur-
der is, de BTW mochten in mindering brengen. De eiser wees er aldus op dat in 
zijnen hoofde geen vermogensvoordeel ontstond doch dat dit uitsluitend beko-
men werd door de "niet-indienende" vennootschappen.

- De eiser werd niet vervolgd als feitelijk bestuurder van de "niet-indienende" 
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vennootschappen,  noch  wegens  het  ontdragen  van  gelden  van  deze  vennoot-
schappen naar zijn eigen vermogen.

- Het bestreden arrest stelt  niet vast dat het vermogensvoordeel wegens het 
"tussenschuiven" van vennootschappen die geen BTW-aangiften indienden en 
geen BTW betaalden, terechtkwam in het vermogen van eiser. Evenmin stelde 
het vast dat het betreffende vermogensvoordeel, voor zover het al in het vermo-
gen van de eiser zou zijn terechtgekomen, niet meer in dit vermogen kon worden 
teruggevonden en dus eruit was verdwenen, waardoor een raming bij equivalent 
kon worden toegepast.

- In die omstandigheden kon er in hoofde van de eiser geen sprake zijn van een 
rechtstreeks  uit  het  misdrijf  verkregen vermogensvoordeel  die  een bijzondere 
verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3º, Strafwetboek kon rechtvaardigen 
en bestond er geen aanleiding om op grond van artikel 43bis van hetzelfde wet-
boek over te gaan tot een raming bij equivalent van het vermogensvoordeel dat 
zich nooit in het vermogen van de eiser had bevonden.

- Het bestreden arrest kon derhalve niet wettig 427.015,84 euro verbeurd ver-
klaren door toerekening op de nader genoemde bankrekeningen.

3. In welk vermogen het rechtsreeks uit een misdrijf verkregen vermogens-
voordeel is terechtgekomen, vergt een feitenonderzoek waarover de rechter on-
aantastbaar oordeelt.

De omstandigheid dat BTW-fraude gepleegd werd in het raam van de activitei-
ten van een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen 
vermogensvoordeel in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen.

Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
4. Het bestreden arrest overweegt: "Het vermogensvoordeel genoten door [de 

eiser] kan geraamd worden, gelet op diens rol in het geheel, de belangrijkheid 
van zijn vennootschappen in de gehele fraude en het verloop van de financiële 
geldstromen, op 45% van 948.924,11 euro hetzij 427.015,84 euro, onder meer 
toe te rekenen op de creditsaldi van de hierna vermelde rekeningen".

Met deze overweging oordeelt het bestreden arrest welk gedeelte van de door 
de BTW-fraude verkregen vermogensvoordelen in het vermogen van de eiser 
zelf is teruggekomen.

Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist in 
zoverre feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de gedane afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 385

2° KAMER - 4 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING - ONTLASTING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER MET HET OOG OP OVERNAME VAN DE STRAFVERVOLGING - AARD - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR EEN RECHTERLIJKE 
INSTANTIE BIJ WET INGESTELD - OVERDRACHT VAN STRAFVERVOLGING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 13 - 
BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE RECHTER DIE DE WET TOEKENT - OVERDRACHT VAN 
STRAFVERVOLGING - GEVOLG

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

6º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - 
SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

9º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - 
SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

1º De beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van 
de strafvordering heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvordering beëindigd wordt,  
noch dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel over de verdere vervolging 
kan  vellen;  het  is  in  dat  geval  enkel  een  voorbereidende  beslissing  die  beoogt  de  
vervolging te doen verder zetten in een vreemde Staat die de strafvervolging overneemt1.

2º en 3º De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de 
vreemde wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet  
hem toekent. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 13, Gw. 1994)

4º,  5º  en  6º  De  beschikking  waarbij  de  onderzoeksrechter  een  machtiging  tot  een  
bewakingsmaatregel  op grond van artikel  90ter,  Wetboek van Strafvordering verleent,  
moet  de  redenen vermelden  waarom die  maatregel  concreet  onontbeerlijk  is  om de 
waarheid aan de dag te brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen 

1 Omtrent de instelling "ontlasting van de onderzoeksrechter" zie DECLERCQ R., Onderzoeksgerechten, 
in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1993, nr. 337 tot en met nr. 345.
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niet  volstaan,  voldoet  niet  aan  de  bijzondere  motiveringsvereiste2.  (Artt.  90ter  en 
90quater, §1, tweede lid, 2°, Sv.)

7º, 8º en 9º De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de  
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel  
90ter,  Wetboek  van Strafvordering  verleent  de redenen moet  vermelden waarom die 
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan 
een bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij  
kan blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking3.  (Artt. 90ter en 
90quater, §1, tweede lid, 2°, Sv.)

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0894.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 10 mei 2007. 
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. Hij doet afstand van zijn cassatieberoep tegen de beslissing die zijn hoger 
beroep ontvankelijk verklaart. 

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESTREDEN BESLISSING 
De raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft bij be-

schikking van 5 april  2007,  na aanneming van verzachtende omstandigheden 
voor de telastleggingen A en B, enerzijds, de eiser I naar de correctionele recht-
bank verwezen wegens B. mededaderschap aan valsheid in geschrifte en gebruik 
met de omstandigheid dat hij dit misdrijf heeft gepleegd in toestand van wettelij-
ke herhaling, anderzijds,  ontlasting bevolen van de onderzoeksrechter van het 
gerechtelijk onderzoek tegen de eisers I en II naar mededaderschap aan A. een 
drugsmisdrijf en C. lidmaatschap aan een criminele organisatie. Deze ontlasting 
beoogt de overname van de strafvervolging voor deze feiten door Nederland.

De eisers I en II kwamen van deze beschikking in hoger beroep. Het bestreden 
arrest verklaart deze hogere beroepen ontvankelijk omdat de beide eisers bij de 
raadkamer in schriftelijke conclusie de nietigheid van de start van het gerechte-
lijk onderzoek wegens de onregelmatigheid van de bewijsverkrijging, met name 
de uitgevoerde telefoontap, van de verlenging ervan en van de uitgevoerde ob-
servaties, hadden ingeroepen. 

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen met toepassing van onder 
meer artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering ontvankelijk, maar ongegrond. 
Het vermeldt bovendien dat het ook uitspraak doet met toepassing van artikel 
136 Wetboek van Strafvordering. 

2 Zie Cass. 5 okt. 2005, A.R. P.05.1056.F, nr. 483; Cass. 26 dec. 2006, A.R. P.06.1621.F, nr. 676.
3 Ibid.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel van de eiser I en enig middel van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 127 tot en met 135 Wet-

boek van Strafvordering en artikel 8 Grondwet en miskenning van het legaliteits-
beginsel vervat in artikel 12, tweede lid, Grondwet. 

Het middel is met name gericht tegen de beschikking tot ontslag van het on-
derzoek naar mededaderschap aan A. een drugsmisdrijf en C. lidmaatschap aan 
een criminele organisatie met het oog op overname van strafvervolging door Ne-
derland. Het stelt voorafgaand dat er geen enkele rechtsgrond bestaat die derge-
lijke beslissing mogelijk maakt. Het stelt vervolgens dat het middel ontvankelijk 
is, omdat de eiser belang heeft op te komen tegen de beslissing tot ontslag van 
onderzoek, er voor de overdracht van de strafvordering van een in België inge-
stelde strafvordering geen verdragsrechtelijke of andere rechtsgrond bestaat en 
de eiser het risico loopt te worden afgetrokken van de rechter die de wet hem 
toekent, wat artikel 8 Grondwet uitsluit.

Het middel vraagt aan het Grondwettelijk Hof volgende prejudiciële vraag te 
stellen: 

"Schenden de artikelen 127, 131, 135 en 136 Wetboek van Strafvordering, de 
artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet en het erin vervatte legaliteitsbeginsel, 
in zoverre voorzien zou worden in een rechtsfiguur van ontlasting van de onder-
zoeksrechter  die  tot  gevolg  heeft  dat  de  ingestelde  strafvordering  beëindigd 
wordt  zonder  verwijzing  naar  de  correctionele  rechtbank of  politierechtbank, 
overmaking van de stukken aan de procureur-generaal of buitenvervolgingstel-
ling en ten gevolge waarvan het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel 
kan vellen over verdere vervolging?"

Het middel verzoekt ook, mocht het Hof van oordeel zijn dat de ontlasting van 
de onderzoeksrechter gekoppeld dient te worden aan andere wetsbepalingen, de 
rechtsgrond in de prejudiciële vraag aan te passen.

2.  De beschikking tot  ontlasting van de onderzoeksrechter  met het  oog op 
overname van strafvervolging heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvorde-
ring beëindigd wordt, noch dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel 
over de verdere vervolging kan vellen. Het is hier enkel een voorbereidende be-
slissing die beoogt de vervolging te doen verderzetten in een vreemde Staat die 
de strafvervolging overneemt. De beschikking tot ontslag van onderzoek met het 
oog op overname van strafvervolging door een vreemde Staat, heeft dus niet het 
rechtsgevolg dat de voorgestelde prejudiciële vraag aanvoert.

De prejudiciële vraag berust  op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de 
rechtsvraag, terwijl ze de juiste rechtsopvatting niet in vraag stelt. 

Het Hof is dan ook niet gehouden de prejudiciële vraag te stellen. 
3. De overname van strafvervolging voor in België vervolgbare en strafbare 

feiten berust op de in artikel 1 Wetboek van Strafvordering bepaalde bevoegd-
heid van het openbaar ministerie om de strafvordering uit te oefenen en op de 
wettelijke bepalingen van de vreemde Staat voor de vervolging en bestraffing 
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van deze feiten. 
4. Artikel 8 Grondwet is vreemd aan het verbod aan onttrekking van de rechter 

die de wet de beklaagde toekent. 
Alleszins wordt niet aan de rechter ontrokken die de wet hem toekent, de be-

klaagde  die  na  overdracht  van  strafvervolging  terecht  staat  voor  de  naar  de 
vreemde wet daarvoor bevoegde rechter. 

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel van de eiser I
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90quater Wetboek 

van Strafvordering en artikel 8 EVRM, in samenhang met de artikelen 1319, 
1320 en 1321 Burgerlijk Wetboek. 

Het middel komt erop neer dat de rechters van de kamer van inbeschuldiging-
stelling de beschikking van de onderzoeksrechter te Antwerpen van 29 augustus 
2007 tot het afluisteren, de kennisname en de opname van telefoongesprekken, 
onjuist lezen, daar waar de motivering van deze beschikking niet beantwoordt 
aan de motiveringsvereiste van artikel  90quater,  tweede lid,  2°, Wetboek van 
Strafvordering.

6. De beschikking van de onderzoeksrechter luidt: "Overwegende dat er ernsti-
ge aanwijzingen zijn dat de [de eiser] deel uitmaakt van een internationaal ver-
takte criminele organisatie dewelke zich bezighoudt met de invoer van verdoven-
de middelen in het Rijk. Dat de [eiser] daartoe contacten onderhoudt met andere 
leden van de organisatie en er uit de politionele info naar voor komt dat hij ver-
dovende middelen heeft opgehaald van het schip en er verder contacten werden 
gelegd met betrekking tot een nieuw transport. Aangezien het noodzakelijk is 
voor de openbaring van de waarheid dat controle zou worden verricht op de ver-
bindingen van het hierna vermeld telefoonnummer. Overwegende dat de overige 
middelen welke ons ter beschikking staan niet volstaan om de waarheid aan het 
licht te brengen".

7. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering verplicht 
de onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond 
van artikel 90ter verleent, de redenen te vermelden waarom die maatregel onont-
beerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen.

De loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet 
niet  aan  de  bijzondere  motiveringsvereiste.  De  beschikking  moet  vermelden 
waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

De naleving van de motiveringsverplichting is evenwel niet aan een bepaalde 
wettelijke voorgeschreven of  uitdrukkelijke bewoording onderworpen. Ze kan 
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking.

8. Het bestreden arrest dat uitlegt dat de concrete reden voor de maatregel uit 
de beschikking blijkt, geeft van die beschikking geen uitlegging die met de be-
woording ervan onverenigbaar is. 

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Uit de uitlegging die het bestreden arrest van de beschikking van de onder-
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zoeksrechter geeft, blijkt dat de maatregel volgens hem concreet onontbeerlijk 
was. 

Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser I akte van de gedeeltelijke afstand van zijn cassatieberoep.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en J. Jochems, Antwerpen.

Nr. 386

2° KAMER - 4 september 2007

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP - 
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - OVERMACHT - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSWET - WETTELIJKE REGELING 
VOOR HET NEERLEGGEN VAN EEN MEMORIE - OVERMACHT - BEGRIP

1º  en  2º  De wettelijke regeling in  de  Strafuitvoeringswet  voor  het  neerleggen van een 
memorie is duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet  
konden verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in  
te dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren.  (Art. 97, §1, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1276.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis (nr. 804/2007) van de Strafuit-

voeringsrechtbank te Gent van 3 augustus 2007.
De eiser voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de memorie 
1. De memorie is ter griffie van het Hof ontvangen op 16 augustus 2007, dit is 

buiten de termijn van vijf dagen bepaald bij artikel 97, §1, tweede lid, Wet Straf-
uitvoering. Het cassatieberoep is immers ingesteld op 8 augustus 2007. 

2. De eiser voert overmacht aan. Ofschoon hijzelf het hem op 7 augustus 2007 
in bezit gestelde vonnis onmiddellijk per post doorstuurde naar zijn raadsman, 
ontving deze dit stuk pas op 13 augustus 2007. Ook de kopie besteld door zijn 
raadsman werd pas op die datum ontvangen. Daarbij geldt ook de bijzondere om-
standigheid dat, alhoewel de behandeling van de zaak te Hasselt plaatsvond, het 
vonnis op de griffie te Gent berustte, zodat eisers raadsman niet eerder van het 
vonnis kennis kon nemen. 

3. De wettelijke regeling voor de neerlegging van een memorie is duidelijk. De 
aangevoerde omstandigheden waren niet onvoorzienbaar en konden de eiser of 
zijn raadsman niet verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, 
tijdig een memorie in te dienen. 

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 387

2° KAMER - 5 september 2007

1º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE 
MOEDER - MISDRIJF - BEGRIP

2º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE 
MOEDER - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL

1º Het misdrijf dat door art. 432, §1, Sw. wordt bestraft kan, in bepaalde omstandigheden,  
erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed niet aanwenden om de weerstand van  
het kind tegen de uitoefening van het recht van de andere ouder te overwinnen; er wordt  
evenwel  niet  vereist  dat  de  vervolgde  persoon  het  kind  het  verlangen  niet  heeft  
bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te handhaven1.

1 Cass. 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, nr. 523.
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2º Het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder vereist alleen dat, wat  
het moreel bestanddeel betreft, de pleger weet dat hij de uitvoering van een beslissing  
van de overheid of van een minnelijke regeling belemmert2.

(T. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0363.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiseres 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de gewone 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt:
Over het eerste middel:
Wanneer de appelrechters, met overname van de redenen van de eerste rechter, 

beslissen dat de door hem bewezen verklaarde feiten ook bewezen zijn gebleven 
na afloop van het debat voor het hof van beroep, geven zij aldus eigen redenen 
en nemen zij de nietigheid niet over die, wegens een onregelmatigheid in de sa-
menstelling van de rechtbank, aan het beroepen vonnis wordt toegeschreven.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Aangezien de maatregel van opschorting van de veroordeling naar recht ver-

antwoord is door de bewezen verklaarde telastlegging van 1 augustus tot 29 sep-
tember 2000, kan het middel dat alleen betrekking heeft op de feiten van deze te-
lastlegging, gepleegd van 25 mei tot 31 juli 2001, niet tot cassatie leiden en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, met name:
1. deze die uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid:
Over het tweede middel:
Het misdrijf dat door artikel 432, §1, van het Strafwetboek wordt bestraft kan, 

in bepaalde omstandigheden, erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed 
niet aanwenden om de weerstand van het kind tegen de uitoefening van het recht 

2 Cass. 9 okt. 2002, A.R. P.02.0510.F, nr. 518. 
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van de andere ouder te overwinnen.
Er wordt evenwel niet vereist dat de vervolgde persoon het kind het verlangen 

niet heeft bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te handha-
ven. Het misdrijf vereist alleen dat, wat het moreel bestanddeel betreft, de pleger 
weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid of van een minne-
lijke regeling belemmert.

Met overneming van de reden van de eerste rechter volgens welke "de onmo-
gelijkheid voor [de verweerder] om zijn recht op een persoonlijke relatie uit te 
oefenen het gevolg is van de wil van de moeder en niet van die van het kind, 
wiens extreme kwetsbaarheid dient beklemtoond te worden omdat het zich mid-
denin een conflict bevindt tussen zijn ouders", beslissen de appelrechters wettig 
dat de telastlegging niet-afgeven van een kind bewezen was.

Het middel dat gericht is tegen de overtollige reden volgens welke "als het 
kind niet naar zijn vader wilde gaan, die weigering kan voortvloeien uit de kop-
pigheid van [de eiseres] die op geniepige wijze het beeld van de vader heeft ka-
potgemaakt", is niet ontvankelijk.

2. deze die uitspraak doet over de omvang van de schade:
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de verweerder een provisionele 

vergoeding toekende, de uitspraak over de overige punten van de vordering aan-
hield, de heropening van het debat beval en de zaak voor verdere behandeling 
naar een latere terechtzitting verwees zonder de datum ervan te bepalen.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede 
lid van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

5 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 388

1° KAMER - 6 september 2007

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - MAGISTRATEN - EVALUATIE - BEOORDELING 
"ONVOLDOENDE" - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VOLGENDE EVALUATIE - BEOORDELING 
"ONVOLDOENDE" AANGEHOUDEN - CASSATIEBEROEP - GEVOLG
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3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - MAGISTRATEN - EVALUATIE - 
BEOORDELING "ONVOLDOENDE" - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VOLGENDE EVALUATIE - 
BEOORDELING "ONVOLDOENDE" AANGEHOUDEN - CASSATIEBEROEP - GEVOLG

1º Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van rechtswege  
vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de vernietigde beslissing1.

2º en 3º De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de  
beoordeling "onvoldoende" is  het  gevolg van de vorige  evaluatiebeslissing  houdende 
dezelfde  beoordeling;  doordat  laatstgenoemde  beslissing  door  het  Hof  van  Cassatie 
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot  
vernietiging  van  eerstgenoemde  beslissing  gegrond2.  (Artt.  259nonies,  eerste  lid  en 
360quater, tweede lid, Ger.W.

(W.)

1 Zie Cass. 10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464, met concl. P.G. DUMON.
2 1. Eiseres, een rechter, had op 29 september 2005 een voorziening in cassatie ingesteld tegen het 

arrest van het hof van beroep van 30 juni 2005 dat haar verzoek tot wraking van haar evaluatoren 
(wegens gebrek aan onpartijdigheid) niet toelaatbaar had verklaard. Op 10 januari 2006 stelde ze 
ook een "voorziening in cassatie" in tegen de evaluatiebeslissing van 7 oktober 2005, houdende de 
beoordeling "onvoldoende", van het college van (die) evaluatoren. Het O.M. concludeerde tot een 
verwerping van beide voorzieningen, de eerste o.m. op grond dat de evaluatie geen rechtspleging 
is in de zin van art. 2 Ger.W., maar een door dat wetboek zelf geregelde procedure en dat de 
wraking van rechters slechts op hun rechtsprekende functie betrekking had. Wat de tweede betreft 
stelde  het  O.M. de  vraag of,  afgezien van het  feit  dat  het  niet  duidelijk  was  welk van beide 
rechtsmiddelen  (een  verzoek  tot  vernietiging  wegens  overschrijding  van  bevoegdheid  of  een 
cassatieberoep)  eiseres  hanteerde,  het  verzoekschrift,  in  zoverre  het  niettemin  als  een 
cassatieberoep kon worden beschouwd, niet als onontvankelijk moet worden afgewezen, omdat de 
bestreden beslissing niet behoort tot de beslissingen waartegen, krachtens artikel 609 Ger.W., een 
voorziening in cassatie openstaat. Het stelde voor, ingeval van twijfel, artikel 1097 Ger.W. toe te 
passen. Het Hof heeft deze zaken gevoegd omdat ze betrekking hadden op dezelfde evaluatie, het 
arrest van het hof van beroep vernietigd, op grond dat de regels in zake wraking bedoeld in de 
artikelen 828 e.v. Ger.W. van toepassing zijn op de evaluatie van magistraten en deze vernietiging 
uitgebreid tot de evaluatiebeslissing, als een gevolg van het vernietigd arrest. Dit cassatiearrest 
werd niet gepubliceerd.
2.  In  de  geannoteerde  zaak,  waarin  de  eiseres  opkwam  tegen  de  navolgende  definitieve 
evaluatiebeslissing van 4 april 2006 (en waarbij de beoordeling "onvoldoende" werd aangehouden) 
heeft het O.M., overeenkomstig art.  1097 Ger.  W., o.m.,  behoudens de voormelde uit  art.  609 
afgeleide  grond,  volgende  gronden  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  "verzoekschrift" 
opgeworpen:  (1)  het  verzoekschrift  verduidelijkt  niet  welke  keuze  eiseres  maakt  tussen  een 
cassatieberoep overeenkomstig artikel 1073 Ger. W. en een vordering tot nietigverklaring op grond 
van artikel 610 Ger.W.(krachtens artikel 1088 voorbehouden aan de procureur-generaal bij  het 
Hof), noch hoe zij zou gerechtigd zijn beide rechtsmiddelen te cumuleren.; (...) (4) de voorziening 
tegen een beslissing die het gevolg is van een door het Hof vernietigde beslissing (zoals in het 
verzoekschrift voorgehouden: i.c. het gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing van 7 oktober 
2005) heeft geen bestaansreden, omdat de vernietiging van de gevolgbeslissing van rechtswege 
werkt, ook al werd dit door het Hof in het vernietigingsarrest niet vastgesteld (met verwijzing naar 
Cass., 10 april 1981, met de conclusie, zoals in vorige voetnoot aangehaald). Aldus had eiseres 
geen belang. Het O.M. handhaafde dit standpunt ter zitting en concludeerde, in ondergeschikte 
orde, mondeling tot afwijzing van de aangevoerde middelen. Het Hof heeft het verzoek impliciet 
ontvankelijk verklaard en de definitieve evaluatiebeslissing (ook?) "rechtstreeks" vernietigd.)
3. Artikel 259nonies Ger.W. werd, als artikel 259novies, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 17 
december 2006 (B.S. 16 jan. 2007), in werking getreden, deels op 2 maart 2007 (K.B. 27 feb. 2007, 
B.S. 2 maart 2007, p. 10545, (zoals verbeterd in B.S. 6 maart 2007, p. 10921), deels (uiterlijk) op 1 
januari 2008.
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ARREST

(A.R. C.06.0345.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift is gericht tegen de definitieve evaluatiebeslissing van het 

college van evaluatoren van de Rechtbank van Koophandel te D. van 4 april 
2006.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift  strekt  tot  vernietiging van de definitieve evaluatiebeslis-

sing, door het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. op 
4 april 2006 genomen.

In deze beslissing wordt aan de eiseres een eindbeoordeling 'onvoldoende' toe-
gekend.

Grieven
Schending van de artikelen 259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
1. Artikel 259nonies, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 

werkende beroepsmagistraten onderworpen worden aan een gemotiveerde schrif-
telijke evaluatie, de periodieke evaluatie.

Deze periodieke evaluatie vindt de eerste maal plaats een jaar na de eedafleg-
ging en vervolgens om de drie jaar (cf. artikel 259decies, §1, van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Indien deze periodieke evaluatie aanleiding geeft tot de beoordeling 'onvol-
doende', wordt artikel 360quater van het Gerechtelijk Wetboek toegepast (cf. ar-
tikel 259decies, §3, van het Gerechtelijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 360quater van het Gerechtelijk Wetboek leidt de be-
oordeling 'onvoldoende' gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste 
driejaarlijkse  weddeverhoging,  onverminderd  tuchtrechtelijke  gevolgen,  en 
wordt de betrokken magistraat opnieuw geëvalueerd na verloop van zes maan-
den.

2. Nadat het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. 
op 7 oktober 2005 een definitieve evaluatiebeslissing met als uitkomst 'onvol-
doende'  had  genomen,  deelde  het  college  deze  beslissing  krachtens  artikel 
259nonies aan de minister van Justitie mee.

Het directoraat-generaal  rechterlijke organisatie van de Federale  Overheids-



Nr. 388 - 6.9.07 HOF VAN CASSATIE 1563 

dienst Justitie meldde op 27 oktober 2005 ontvangst van deze beslissing, gaf aan 
dat het opdracht zou geven om met ingang van 7 oktober 2005 de weddeverho-
ging van de eiseres te doen inhouden en stelde dat op basis van artikel 360quater 
van het Gerechtelijk Wetboek na verloop van zes maanden een volgende perio-
dieke evaluatie van de eiseres zou moeten plaatsvinden (cf. de brief van 27 okto-
ber 2005 die aan deze voorziening gehecht wordt).

De eiseres werd aldus krachtens de artikelen 259nonies, 259decies juncto 360-
quater opnieuw geëvalueerd, wat aanleiding gaf tot de bestreden definitieve eva-
luatiebeslissing van 4 april 2006 met betrekking tot de periode van 27 oktober 
2005 tot 24 maart 2006.

3. Het Hof vernietigde op 1 juni 2006 evenwel de definitieve evaluatiebeslis-
sing van het college van evaluatoren van 7 oktober 2005.

Het Hof stelde in dat verband correct vast dat de voorziening in cassatie tegen 
het arrest van het hof van beroep en de vordering tot vernietiging van de beslis-
sing van 7 oktober 2005 op dezelfde evaluatie betrekking hadden (cf. p. 9, III. 
Beslissing van het Hof, Samenvoeging).

4. De definitieve evaluatiebeslissing van 4 april 2006 die thans aan het Hof 
wordt voorgelegd is evenzeer een gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing 
van 7 oktober 2005.

Zonder de beoordeling 'onvoldoende' van 7 oktober 2005 had de nieuwe zes-
maandelijkse evaluatie bedoeld in artikel 360quater van het Gerechtelijk Wet-
boek immers niet kunnen plaatsvinden.

De thans bestreden definitieve evaluatiebeslissing van 4 april 2006 is dus een 
noodzakelijk gevolg van de definitieve evaluatiebeslissing die eerder door het 
Hof vernietigd werd.

Vermits  het  vernietigingsarrest  van  het  Hof  van  Cassatie  van  1  juni  2006 
krachtens artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek ook de handelingen omvat 
die er een noodzakelijk gevolg van zijn, verzoekt de eiseres het Hof om vast te 
stellen dat dit vernietigingsarrest zich ook uitstrekt tot de definitieve evaluatiebe-
slissing van 4 april 2006 en, voor zoveel als nodig, op basis van de artikelen 
259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek, deze 
evaluatiebeslissing te vernietigen.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel  betreffende het verbod van machtsoverschrij-

ding;
- de artikelen 259nonies, 332 en 610 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift strekt tot vernietiging van de definitieve evaluatiebeslissing 

van het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. van 4 
april 2006 en dit wegens machtsoverschrijding.

In deze beslissing wordt aan de eiseres een eindbeoordeling 'onvoldoende' toe-
gekend.
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Grieven
Schending  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  het  verbod  van 

machtsoverschrijding en van de artikelen 259nonies, 332 en 610 van het Gerech-
telijk Wetboek.

1. Artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de werkende 
beroepsmagistraten worden onderworpen aan een gemotiveerde schriftelijke eva-
luatie, die slaat op de wijze van ambtsuitoefening, met uitsluiting van de inhoud 
van een rechterlijke beslissing, en dit op grond van criteria die betrekking hebben 
op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capa-
citeiten.

2. Hoewel mevrouw X. tijdens de periode van 27 oktober 2005 tot 24 maart 
2006 wettig afwezig was wegens ziekteverlof (cf. artikel 332 van het Gerechte-
lijk Wetboek en de ministeriële beslissingen gehecht aan deze voorziening, die 
ook aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te D. meegedeeld wer-
den), werd zij door het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophan-
del te D. toch uitgenodigd voor een voorafgaand functioneringsgesprek op 15 fe-
bruari 2006 en een evaluatiegesprek op 23 maart 2006.

Het college van evaluatoren nam daarop op 23 maart 2006 een voorlopige en 
op 4 april 2006 een definitieve evaluatiebeslissing, waarbij aan mevrouw X. op-
nieuw de globale beoordeling 'onvoldoende' gegeven werd.

3. Het college van evaluatoren stelt in de bestreden beslissing vast dat de eise-
res tot 24 maart 2006 afwezig is wegens ziekte maar overweegt desondanks dat 
zij "verkozen heeft" om niet deel te nemen aan het functioneringsgesprek en het 
evaluatiegesprek (cf. p. 3 van de definitieve evaluatiebeslissing).

Het college beslist vervolgens dat er "sedert de laatste evaluatie geen verande-
ring is in de toestand. Mevrouw X. was immers ziek van 27 oktober 2005 tot 24 
maart 2006.

De evaluatoren beoordelen haar dienvolgens nog steeds op dezelfde wijze (...)" 
(cf. p. 3 van deze beslissing).

4. De eiseres werd aldus geëvalueerd voor een periode waarin zij, wettig afwe-
zig wegens ziekte, niet als magistrate werkzaam was. Bij gebrek aan prestaties 
tijdens deze periode van wettige afwezigheid hernam het college van evaluatoren 
daartoe  de  motieven  die  aan  de  evaluatiebeslissing  van  7  oktober  2005  ten 
grondslag lagen.

Het college van evaluatoren handelt aldus onmiskenbaar in strijd met de geest 
en de bewoordingen van artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek, nu het 
college de eiseres evalueert voor een periode waarin zij niet werkzaam was en de 
evaluatoren hun beslissing staven aan de hand van motieven die met de bewuste 
evaluatieperiode geen uitstaans hebben.

De beslissing van het college van evaluatoren om de eiseres "dienvolgens nog 
steeds op dezelfde wijze te beoordelen", is dan ook een manifeste miskenning 
van artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van 
magistraten - dat slechts op 'werkende beroepsmagistraten' betrekking heeft - als-
ook van artikel 332 van datzelfde Wetboek, waarin de mogelijkheid vervat ligt 



Nr. 388 - 6.9.07 HOF VAN CASSATIE 1565 

om mits toelating van de minister van Justitie afwezig te zijn.
Gelet op deze ernstige miskenning van de artikelen 259nonies en 332 van het 

Gerechtelijk Wetboek, is de bestreden definitieve evaluatiebeslissing aangetast 
door machtsoverschrijding en dient zij dienvolgens te worden vernietigd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 259novies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 

werkende beroepsmagistraten onderworpen worden aan een gemotiveerde schrif-
telijke evaluatie. Deze evaluatie is periodiek wanneer het een benoeming betreft.

De beoordeling "onvoldoende" geeft, krachtens artikel 259decies, §3, van het 
Gerechtelijk Wetboek, aanleiding tot de toepassing van artikel 360quater van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens vermeld artikel 360quater, lid 2, heeft de beoordeling "onvoldoen-
de" met name tot gevolg dat de betrokken magistraat opnieuw wordt geëvalueerd 
na verloop van zes maanden.

2. Uit de stukken blijkt dat op 7 oktober 2005 het college van evaluatoren van 
de Rechtbank van Koophandel te D. een definitieve evaluatiebeslissing betref-
fende de eiseres heeft genomen, waarbij de beoordeling "onvoldoende" is aange-
houden.

Bij arrest van 1 juni 2006, heeft het Hof van Cassatie de definitieve evaluatie-
beslissing van het college van evaluatoren van 7 oktober 2005 vernietigd.

3.  Op 4 april 2006 had het  college van evaluatoren van de Rechtbank van 
Koophandel te D. een definitieve evaluatiebeslissing betreffende de eiseres geno-
men, voor de periode van 7 oktober 2005 tot 23 maart 2006, waarbij andermaal 
de beoordeling "onvoldoende" werd aangehouden.

4. Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van 
rechtswege vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de ver-
nietigde beslissing.

De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren van 4 april 
2006, is het gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing vervat in de evaluatie-
beslissing van 7 oktober 2005.

Het verzoek is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de beslissing van het college van evaluatoren van 4 april 2006.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

6 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
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zitter – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Maes.

Nr. 389

1° KAMER - 6 september 2007

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VERBETERING VAN EEN ARREST - 
VOORWAARDEN

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - VERNIETIGING - 
VERBETERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN ARREST - GEVOLG

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - 
VERBETERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN ARREST - GEVOLG - VERWIJZINGSRECHTER - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

1º Het behoort tot de opdracht en de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, buiten het  
geval bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof de  
zaak verwijst naar een bepaald hof, te verbeteren, indien de beslissing berust op een 
feitelijke  vergissing  die  niet  aan de  verzoeker  tot  intrekking  is  te  wijten1.  (Art.  1113, 
Ger.W.)

2º en 3º Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het  
Hof van Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing 
van de vordering van de verzoeker tot  intrekking van het vernietigingsarrest,  doch in 
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om  
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, 
door een uitlegging van zijn arrest2. (Art. 1114, Ger.W.)

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

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd 
Het  verzoekschrift  tot  gedeeltelijke  intrekking  en  verbetering  van  het  arrest  is 

ontvankelijk:
- volgens de door eiser geciteerde rechtspraak van het Hof is het Hof bevoegd en heeft 

het  de verplichting om, buiten het geval  bedoeld in artikel  1113 van het Gerechtelijk 
Wetboek (d.i. “waarbij  cassatie  wordt uitgesproken”) een arrest in te trekken indien de 
beslissing  uitsluitend  berust  op  een  feitelijke  vergissing  die  niet  aan  verzoeker  tot 
intrekking is te wijten. Dit artikel is weliswaar ten gunste van een verweerder in cassatie 
opgesteld  maar  het  Hof  beschouwt het  ook als  zijn  opdracht  het  op  een  eiser toe  te 
passen3.

- het verzoekschrift is ook betekend aan alle oorspronkelijke verweerders in cassatie, 
zoals vereist (zie dezelfde conclusie en het arrest).

Thans is bijzonder dat de eiser, in het arrest dat voorwerp is van zijn verzoek, een 
(gedeeltelijke) cassatie bekwam, 

1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
3 Zie de conclusie O.M. voor Cass. 21 juni 2001, A.R. C.01.0161.N, nr. 392, met verwijzing, in 
voetnoot (7) naar de precedenten.
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De meeste precedenten willigen een verzoek tot intrekking/verbetering in van een eiser 
(of van de Procureur-generaal bij het Hof) m.b.t. een arrest van verwerping, meestal van 
het cassatieberoep van een beklaagde. Ook in burgerlijke (fiscale of tucht-) zaken gaat het 
Hof op zulk verzoek in. Eenmaal trok het Hof ook een arrest van  vernietiging, in een 
burgerlijke zaak,  in,  op verzoek van de Procureur-generaal  bij  het  Hof,  in  zoverre de 
aanwijzing  van  de  verwijzingsrechter  op  een  vergissing  berustte4.  Dat  deed  het  ook 
(eenparig beslissend en dus in “beperkte” kamer) in een fiscale zaak: op verzoek van de 
eiser, de Belgische Staat, werd het woord “behalve”, bij vergissing in het dictum van het 
arrest van vernietiging weggelaten, “ingevoegd”5.

Zoals voor de verweerder is het klaarblijkelijk de bedoeling ook voor de eiser het recht 
van  verdediging  en  het  recht  op  een  eerlijk  proces  ten  volle  te  waarborgen6:  een 
verwerping (en ook een vernietiging) die op een feitelijke vergissing berust, die niet aan 
hem  te  wijten  is,  kan  niet  gehandhaafd  blijven,  alleszins  als  deze  vergissing  hem 
benadeelt.

***
In zoverre het verzoek strekt tot  verbetering van het arrest van 2 december 2004 van 

het Hof is het gegrond: waar het de veroordeling van derde, vierde en vijfde verweerders 
vernietigt moet het inderdaad verbeterd worden in vernietiging van de veroordeling van 
tweede, derde, en vierde verweerders.

In zoverre het verzoek strekt tot gedeeltelijke "intrekking" van het arrest is het  niet  
gegrond: in werkelijkheid beoogt het de aanvulling ervan. 

Het zal aan de verwijzingsrechter behoren te oordelen of de vernietiging die door het 
Hof is uitgesproken, zoals te verbeteren, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de 
vordering van de eiser tegen eerste, vijfde en zesde verweerders opnieuw in het geding is. 
Het komt het Hof niet toe om de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de 
andere partij te ondersteunen, door een uitlegging van zijn arrest. 

Bij arrest van 13 januari 20057 besliste het Hof als volgt: “Hoewel vernietiging, in de 
regel, beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat de grondslag ervan vormt,  is de  
rechter op verwijzing bevoegd om uitspraak te doen over een hem voorgelegd geschil, dat 
beslecht  is  door  een  ander  dictum  van  de  vernietigde  beslissing  dan  het  door  het 
cassatieberoep  bestredene,  wanneer  het,  uit  het  oogpunt  van  de  omvang  van  de 
vernietiging, niet onderscheiden is van het bestreden dictum.”

Het Hof kan enkel later, ingeval van nieuw cassatieberoep, een onwettige beoordeling 
van de omvang van cassatie door de verwijzingsrechter toetsen.

Conclusie: verbetering en afwijzing van het overige. 

ARREST

(A.R. C.07.0143.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker strekt tot verbetering en gedeeltelijke intrekking van een arrest 

gewezen door het Hof op 2 december 2004 in de zaak C.04.0233.N.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

4 Cass. 9 dec. 2005, A.R. C.05.0516.N, nr. 658.
5 Cass. 24 maart 2000, A.R. F.00.0028.N, nr. 201.
6 zie de noot (1), get. B.J.B., bij Cass. 4 mei 1988, A.R. 5543, nr. 544.
7 A.R. C.04.0280.F, nr. 22.
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II. VERZOEK
De verzoeker voert in zijn verzoekschrift de redenen aan waarop het verzoek 

tot verbetering en gedeeltelijke intrekking is gesteund.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het behoort tot de opdracht en bevoegdheid van het Hof buiten het geval be-

doeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof 
van Cassatie de zaak verwijst naar een bepaald Hof, te verbeteren, indien de be-
slissing berust op een vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te wijten 
is.

2. Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 10 december 2003, 
waartegen de verzoeker cassatieberoep heeft ingesteld alhier ingeschreven onder 
rolnummer C.04.0233.N, veroordeelt Eagle Star Insurance Company Ltd., Great 
Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie. Ltd. solidair tot betaling van de som 
van 55.823 euro, te vermeerderen met de moratoire interest vanaf 23 maart 1994 
tot de datum van de dagvaarding 11 februari 1997 en vanaf 12 februari 1997 met 
de gerechtelijke interest.

In het arrest van 2 december 2004 beslist het Hof dat het voormelde arrest van 
het Hof van Beroep van Antwerpen wordt vernietigd in zoverre dit het bedrag 
van de veroordeling van "de derde,  vierde en vijfde verweerders"  bepaalt  op 
slechts 55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapitalisatie van rente.

Uit de aanhef van het arrest van 2 december 2004 blijkt dat Eagle Star Insuran-
ce Company Ltd., Great Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie. Ltd. voor 
het Hof, en dit in tegenstelling tot wat het geval was voor het hof van beroep, 
tweede, derde en vierde verweerders waren.

Als het Hof in het dictum van zijn arrest de partijen Eagle Star Insurance Com-
pany Ltd., Great Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie Ltd. aanduidt als 
derde, vierde en vijfde verweerders, berust dit kennelijk op een verschrijving.

Het bedoelde dictum van het Hof dient dan ook gelezen als "vernietigt het ar-
rest in zoverre dit het bedrag van de veroordeling van de tweede, derde en vierde 
verweerders bepaalt op slechts 55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapita-
lisatie van rente".

In zoverre het verzoek strekt tot verbetering van het arrest van 2 december 
2004 is het gegrond.

3. Het verzoekschrift van de verzoeker strekt bovendien tot de gedeeltelijke in-
trekking van het arrest van 2 december 2004.

De verzoeker gaat ervan uit dat de beslissing van het Hof van Beroep te Ant-
werpen in het arrest van 10 december 2003, waarbij de vordering van de verzoe-
ker "tot betaling van het door hem bij de diefstal van 18-20 maart 1994 in zover-
re gesteld tegen C. Turner, Anglo American Insurance C° Ltd. (hier vertegen-
woordigd door haar vereffenaars A.J. Mc Mahon en P.W. Wallace) en Reliance 
National Insurance C° (Europe) Ltd. ongegrond (werd verklaard) en (hij veroor-
deeld werd) tot de kosten in beide aanleggen opzichtens deze partijen" eveneens 
dient vernietigd te worden.
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In werkelijkheid beoogt het verzoekschrift niet de intrekking van het arrest, 
maar de aanvulling ervan.

De verzoeker gaat ervan uit dat voormelde aanvulling logischerwijze volgt uit 
de vernietiging die door het Hof is uitgesproken, terwijl zijn tegenstrevers voor 
de verwijzingsrechter blijkbaar een andere stelling verdedigen.

4. Het zal aan de verwijzingsrechter behoren te oordelen of de vernietiging die 
door het Hof is uitgesproken en verbeterd, zoals hoger aangehaald, als logisch 
gevolg heeft dat de afwijzing van de vordering van de eiser tegen C. Turner, An-
glo American Insurance C° Ltd. (hier vertegenwoordigd door haar vereffenaars 
A.J. Mc Mahon en P.W. Wallace) en Reliance National Insurance C° (Europe) 
Ltd., opnieuw in het geding is.

Het komt het Hof niet toe om de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene 
of de andere partij te ondersteunen, door een uitlegging van zijn arrest.

In zoverre het strekt tot intrekking van het arrest van 2 december 2004, is het 
verzoek niet gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verbetert het arrest en beslist dat de aanhef van de eerste alinea van het dictum 

moet worden gelezen als: vernietigt het arrest in zoverre dit het bedrag van de 
veroordeling  van  de  tweede,  derde  en  vierde  verweerders  bepaalt  op  slechts 
55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapitalisatie van rente.

Wijst het meer gevorderde af als ongegrond.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ar-

rest van het Hof van 2 december 2004 (in de zaak C.04.0233.N) en op de kant 
van het arrest van 10 december 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Laat de kosten voor de helft ten laste van de verzoeker en laat de overige kos-
ten ten laste van de Staat.

6 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 390

1° KAMER - 6 september 2007

RECHTSBIJSTAND - VERZOEK - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - KENNISGEVING VAN DE 
BEKRITISEERDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek om rechtsbijstand is, ofschoon het kort voor het verstrijken van de termijn om  
zich tegen de bekritiseerde beslissing in cassatie te voorzien wordt ingeschreven op de  
griffie  van het  Hof  waardoor een advocaat  bij  het  Hof  in  de onmogelijkheid verkeert  
advies  uit  te  brengen,  niettemin  ontvankelijk,  aangezien  de  kennisgeving  van  de 
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bekritiseerde  beslissing  steunt  op  artikel  1030  van  het  Gerechtelijk  Wetboek1 2.  
(Impliciete oplossing).

(B.A. T. PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK)

BESLISSING3

(A.R. G.07.0086.F)

6 september 2007 – Bureau voor rechtsbijstand – Voorzitter: de h. Fettweis, voorzitter 
– Verslaggever: mevr. Gobert – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 391

1° KAMER - 7 september 2007

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL - 
VEREISTE VERMELDINGEN - WETSBEPALINGEN - NIET-VERMELDING - GEVOLG

De niet-vermelding  van de geschonden wetsbepalingen maakt  niet  het  cassatieberoep, 
maar het middel niet-ontvankelijk1. (Art. 1080, Ger.W.)

(D. T. S.A. KUWAIT PETROLEUM BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0189.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

1 Het op het hoger beroep van het O.M. gewezen arrest van het hof van beroep waarbij uitspraak 
wordt gedaan over een vonnis dat is gewezen op het eenzijdig verzoek van de huidige verzoeker, is 
op grond van artikel 1030 Ger.W. aan laatstgenoemde ter kennis gebracht op 21 februari 2007. Het 
voor  het  bureau  van het  Hof  gebrachte  verzoek om rechtsbijstand is  op de  griffie  van  het  Hof 
ingeschreven op 16 mei 2007. De vaste rechtspraak van het  Bureau zal in de regel een verzoek 
verwerpen dat een advocaat bij het Hof geen voldoende redelijke termijn meer laat om zijn advies uit 
te brengen, op grond dat het laattijdig is gelet op het verstrijken van de termijn om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing waarvoor de bijstand wordt gevraagd. Te dezen heeft het bureau een 
advies gevraagd aan een advocaat bij het Hof en heeft het ten gronde uitspraak gedaan. Derhalve 
heeft  het  impliciet  doch  onmiskenbaar  geoordeeld  dat  voormelde  kennisgeving  de  termijn  voor 
cassatieberoep niet had doen ingaan. 
2 Het bureau heeft dezelfde dag een tweede beslissing in dezelfde zin gewezen (A.R. G.07.0087.F).
3 Voor de publicatie van de beslissing, zie Pas., nr. 390.
1 Zie Cass. 4 nov. 1993, A.C., 1993, nr 446. 
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dit arrest is gehecht voert de eiser tien middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van 

niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk de grieven niet vermelden welke wettelij-
ke bepalingen zouden zijn geschonden.

De niet-vermelding van de geschonden wetelijke bepalingen maakt niet het 
cassatieberoep maar het middel niet-ontvankelijk.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De middelen
Krachtens artikel  1080 van het Gerechtelijk Wetboek moet het  cassatiever-

zoekschrift op straffe van nietigheid niet alleen de middelen van de eiser bevat-
ten, maar moet het ook de wettelijke bepalingen vermelden waarvan de schen-
ding wordt aangevoerd.

De eiser voert verschillende middelen aan zonder voor één daarvan de wettelij-
ke bepalingen te vermelden die het arrest zou schenden.

De middelen zijn niet-ontvankelijk zoals de verweerster betoogt.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Mahieu.

Nr. 392

3° KAMER - 10 september 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
BEGRIP

De  rechter  die  een  conclusie  waarin  gegevens  als  bewijzen  worden  voorgesteld,  
beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht van de akten 
niet. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

(D. e.a. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In  hun  cassatieverzoekschrift,  waarvan  een  voor  eensluidend  verklaard  af-

schrift aan dit arrest is gehecht, voeren de eisers een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
(...)
Tweede onderdeel
Het arrest antwoordt op de in dit onderdeel bedoelde conclusie van de eisers 

door de in antwoord op het eerste onderdeel weergegeven overweging.
Het arrest, dat die conclusie, waarin gegevens als bewijzen worden voorge-

steld, beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht 
van de akte die deze conclusie bevat niet.

Het arrest, dat oordeelt dat de eisers niet voorstellen "bewijzen te leveren", 
geeft aan hun conclusie voor het overige geen uitlegging die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg niet de bewijskracht van de 
akte die deze bevat.

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

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 393

3° KAMER - 10 september 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - DEELTIJDSE ARBEID - VERSCHILLENDE 
OVEREENKOMSTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — BASISLOON - DEELTIJDSE ARBEID

1º en 2º Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van 
een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een 
arbeidsongeval  heeft  voorgedaan,  volgt  niet  noodzakelijkerwijs  dat  de  tijdelijke  
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arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven1. (Art. 23, Arbeidsongevallenwet)

3º  Het  basisloon  van  de  getroffene  die  deeltijdse  arbeid  verricht,  geldt  voor  alle  
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 37bis, Arbeidsongevallenwet)

(ETHIAS ARBEIDSONGEVALLEN, onderlinge verzekeringsvereniging T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0050.F)

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

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 22, 23, eerste lid, zoals laatstgenoemd artikel van toepassing was 

vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de wet van 10 augustus 2001, 2, 3, 4 
en 5, 37bis, zoals laatstgenoemd artikel van toepassing was vóór de wijziging er-
van bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001, en 40, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof vermeldt:
"(De verweerster) heeft in 1996 twee deeltijdse betrekkingen.
Enerzijds is ze deeltijds logopediste bij de APAJ, de beroepsafdeling van het 

"Centre  scolaire  Saint-Michel".  Als  zodanig  wordt  ze  rechtstreeks  uitbetaald 
door de APAJ. Anderzijds werkt ze ook deeltijds bij het "Centre scolaire Saint-
Michel", maar wordt ze door de Franse Gemeenschap uitbetaald.

Op 7 oktober 1996, rond 10.30 uur, bevindt (de verweerster) zich met een leer-
ling in de APAJ, wanneer een leerling, in een ander lokaal, verschillende keren 
schiet op een medeleerling die kort daarna overlijdt.

Vanaf 14 oktober 1996 is ze arbeidsongeschikt (...).
Uit het eerste arrest van 18 november 2002 van het arbeidshof, dat in kracht 

van gewijsde is gegaan, volgt dat de feiten van 7 oktober 1996 een arbeidsonge-
val vormen.

(...)

1 Art. 23 Arbeidsongevallenwet, vóór de wijziging ervan bij art. 35 W. 10 aug. 2001.
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Op 19 februari 1997 neemt (de verweerster), met toestemming van het zieken-
fonds, opnieuw een deeltijdse betrekking aan. Het gaat om een betrekking als 
hulpopvoedster  in  de  afdeling  algemeen  onderwijs  van  het  "Centre  scolaire 
Saint-Michel", die in hoofdzaak uit administratieve opdrachten bestaat.

(...)
Op 30 juni 1997, aan het einde van het schooljaar, eindigt de overeenkomst 

voor deeltijdse arbeid.
(De verweerster) vraagt werkloosheidsuitkeringen aan en dit vanaf 1 augustus 

1997, gelet op de in het onderwijs toegepaste regeling van het uitgestelde loon.
(...)
Op 4 november 1997 stellen de APAJ en (de verweerster) de beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst wegens overmacht vast. (De verweerster) schrijft zich in 
als  volledig  werkloze",  en:  "de  toestand  van  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid 
heeft (...) tot 3 november 1997 voortgeduurd...", en beslist, bij het vaststellen van 
de "beginselen" die "de vergoedingen tijdens de periode van tijdelijke arbeidson-
geschiktheid" regelen, vervolgens:

"b) Periode van 19 februari tot 31 juli 1997
Voor deze periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vonnis van 2 decem-

ber 2003, dat wat dit punt betreft tot 22 mei 1997 niet is betwist en voor de daar-
opvolgende periode is bevestigd) met wedertewerkstelling, is de vergoeding ge-
lijk aan het verschil tussen het loon dat vóór het ongeval werd verdiend en dat 
welk sinds de wedertewerkstelling werd ontvangen (artikel 23, eerste lid, toege-
past door het vonnis van 2 december 2003 en wat dit punt betreft niet betwist), 
waarbij het loon vóór het ongeval uit het loon bestaat dat krachtens de twee over-
eenkomsten voor deeltijdse arbeid verschuldigd is (artikel 37bis)".

Het arbeidshof maakt voor de periode van 19 februari tot 31 juli 1997 dus toe-
passing van artikel  23,  eerste  lid,  van de Arbeidsongevallenwet  van 10 april 
1971, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de 
wet van 10 augustus 2001.

Grieven
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Artikel 23, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals 

het vóór de wijziging bij artikel 35 van de wet van 10 augustus 2001 van toepas-
sing was, bepaalt:

"Ingeval de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, kan de 
verzekeraar aan de werkgever vragen de mogelijkheid van een wedertewerkstel-
ling te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de getroffene voor het ongeval uit-
oefende, hetzij in een passend beroep dat voorlopig aan de getroffene kan wor-
den opgedragen. De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig ad-
vies van de arbeidsgeneesheer wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het 
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming of wanneer de getroffene zich-
zelf niet geschikt acht om het werk te hervatten".
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Krachtens artikel 23, tweede lid, van de wet van 10 april 1971, heeft de getrof-
fene die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of wordt, recht op een vergoeding die 
gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend vóór het ongeval en het loon 
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt.

Artikel 23, vierde en vijfde lid, van de wet van 10 april 1971, bepaalt dat de 
getroffene, ingeval hij zonder geldige redenen de hem aangeboden wedertewerk-
stelling of de hem met het oog op zijn wederaanpassing voorgestelde behande-
ling weigert, recht heeft op een vergoeding die overeenstemt met zijn graad van 
arbeidsongeschiktheid,  berekend  naar  zijn  arbeidsmogelijkheden  in  zijn  oor-
spronkelijk of voorlopig aangeboden beroep.

Enerzijds,  raken die  bepalingen de openbare  orde of  zijn  zij  op zijn  minst 
dwingend: de schending van die bepalingen kan dus voor de eerste maal voor het 
Hof van Cassatie worden aangevoerd.

Anderzijds, is artikel 23, volgens de bewoordingen van dat artikel zelf, van 
toepassing wanneer  de  arbeidsongeschiktheid tijdelijk  is  en  gedeeltelijk  is  of 
wordt.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is,  wordt de graad ervan beoor-
deeld op grond van het loonverlies ten opzichte van het werk dat de getroffene 
op het tijdstip van het ongeval bij de werkgever uitoefende.

Wanneer, bijgevolg, de getroffene van het arbeidsongeval in het kader van ver-
schillende overeenkomsten voor deeltijdse arbeid tewerkgesteld was, wordt het 
gedeeltelijke of algehele karakter van de arbeidsongeschiktheid beoordeeld op 
grond van de arbeidsovereenkomst op basis waarvan zij op het tijdstip van het 
arbeidsongeval tewerkgesteld was.

Dus, wanneer de getroffene, die op grond van twee overeenkomsten voor deel-
tijdse arbeid voor twee verschillende werknemers werkte, op een bepaald ogen-
blik de normale uitvoering hervat van deze van de twee arbeidsovereenkomsten 
tijdens de uitvoering waarvan het arbeidsongeval zich niet heeft voorgedaan, is 
de uitvoering van de andere overeenkomst, tijdens welke het arbeidsongeval zich 
wel heeft voorgedaan, geheel opgeschort gebleven en is zijn tijdelijke arbeidson-
geschiktheid in die tweede betrekking bijgevolg algeheel en niet gedeeltelijk, zo-
dat artikel 23 van de wet van 10 april 1971 niet kan worden toegepast.

Het arbeidshof wijst erop dat:
- de verweerster twee deeltijdse betrekkingen had, de ene bij de APAJ en de 

tweede bij het "Centre scolaire Saint-Michel";
- de verweerster zich in de APAJ bevond toen zij door een arbeidsongeval 

werd getroffen;
- de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dat arbeidsongeval tot 3 

november 1997 heeft voortgeduurd;
- op 19 februari 1997 heeft ze opnieuw een "deeltijdse betrekking aangenomen 

in het 'Centre scolaire Saint-Michel'", d.w.z. in dienst van één van de twee werk-
gevers.

Uit de vaststelling van het arbeidshof dat de verweerster opnieuw deeltijds is 
beginnen te werken bij het 'Centre scolaire Saint-Michel', volgt dat zij het werk 
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bij de APAJ niet heeft hervat: wat haar overeenkomst met die instelling betrof, 
bevond zij zich dus in een periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidshof beslist bijgevolg onwettig dat de periode van 19 februari tot 31 
juli  1997  een  periode  van  gedeeltelijke  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  was, 
waarvoor zij toepassing maakt van artikel 23 van de wet van 10 april 1971, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de wet van 10 
augustus 2001 (schending van dat artikel).

Tweede subonderdeel
Artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 stelt het basis-

loon voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen vast wan-
neer de getroffene op grond van één of meer overeenkomsten voor deeltijdse ar-
beid is tewerkgesteld.

Krachtens de artikelen 22, 23, tweede en derde lid, en 40, eerste lid, van de 
wet van 10 april 1971, wordt het basisloon, waarvan het bedrag gedeeld door 365 
het dagbedrag oplevert, voor de vaststelling van de vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid slechts in aanmerking genomen in de gevallen waarin de 
getroffene niet wedertewerkgesteld wordt of deze de wedertewerkstelling of de 
hem met het oog op zijn wederaanpassing voorgestelde behandeling weigert of 
om een geldige reden stopzet.

Het arbeidshof, dat beslist dat de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid waarop de verweerster voor de periode van 19 februari tot 31 juli 1997 aan-
spraak kan maken, gelijk is aan het verschil tussen het loon dat vóór het ongeval 
werd verdiend en dat welk sinds de wedertewerkstelling werd ontvangen en, met 
verwijzing naar artikel 37bis van de wet van 10 april 1971, dat het loon vóór het 
ongeval dat is welk krachtens de twee overeenkomsten voor deeltijdse arbeid is 
verschuldigd, past op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een berekeningswijze 
toe die slechts van toepassing is in de gevallen waarin er geen wedertewerkstel-
ling heeft plaatsgehad, hoewel dat hof de wedertewerkstelling heeft vastgesteld 
(schending van de artikelen 22, 23, tweede en derde lid, 37bis en 40 van de ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971).

Tweede onderdeel
Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het niet aanneemt dat 

de verweerster voor twee juridisch verschillende werkgevers werkte op grond 
van twee verschillende arbeidsovereenkomsten, dan werpt het arbeidshof een ge-
schil op waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten.

De verweerster schreef in haar verzoekschrift in hoger beroep immers:
"Op 1 september 1996 bestond er tussen de (verweerster) en de v.z.w. APAJ, 

.... te ... Brussel, een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, naar rata van 19 uur 
per week.

Er  bestond  ook een  tijdelijke overeenkomst  tussen de  (verweerster)  en het 
'Centre scolaire Saint-Michel', ... te .... Brussel. 

Het betreft een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, naar rata van 18 uur per 
week, van 1 september 1996 tot 30 september 1997(Franse Gemeenschap).

Op de dag van haar ongeval werd de (verweerster) dus door twee werkgevers 
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uitbetaald".
In de door dit onderdeel bedoelde veronderstelling schendt het arbeidshof arti-

kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het het algemeen begin-
sel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van het proces 
uitsluitend bij de partijen berust, alsook het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Uit de vaststelling alleen dat de verweerster het werk niet heeft hervat in het 

kader van de arbeidsovereenkomst, tijdens de uitvoering waarvan zich het ar-
beidsongeval heeft voorgedaan, volgt, in tegenstelling tot wat de eiseres betoogt, 
niet  noodzakelijkerwijs  dat  de  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  na  18 februari 
1997 algeheel is gebleven.

Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede subonderdeel
In tegenstelling tot wat het subonderdeel betoogt, is artikel 37bis van de Ar-

beidsongevallenwet van 10 april 1971, dat het basisloon van de deeltijds werken-
de getroffene vaststelt, van toepassing op alle vergoedingen voor tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid en niet alleen op die welke verschuldigd zijn in de gevallen 
die bedoeld worden in het derde lid van artikel 23 van die wet.

Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest ontkent op grond van geen enkele overweging dat de verweerster op 

basis van twee arbeidsovereenkomsten bij verschillende werkgevers tewerkge-
steld was.

Het onderdeel, dat op een onjuiste uitlegging van het arrest berust, mist feite-
lijke grondslag.

(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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Nr. 394

3° KAMER - 10 september 2007

GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 - 
ADMINISTRATIEVE HANDELING - WETTIGHEIDSTOETSING - BEPERKING

De interne en externe toetsing van de wettigheid van een administratieve handeling, die de  
met  eigenlijke  rechtspraak  belaste  organen kunnen en  moeten verrichten,  wordt  niet  
beperkt door de omstandigheid dat tegen de administratieve handeling voor de Raad van  
State een vordering tot schorsing is ingesteld die werd verworpen, en een beroep tot  
nietigverklaring  dat  geleid  heeft  tot  een  arrest  dat  de  afstand  van  geding  heeft  
vastgesteld1. (Art. 159, Gw. 1994)

(A. T. O.C.M.W. LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zover nodig, algemeen rechtsbeginsel betreffende de afwezigheid van 

gezag van rechterlijk gewijsde van de eindbeslissingen tot verwerping, die uitge-
sproken worden door de administratieve, met eigenlijke rechtspraak belaste orga-
nen.

Aangevochten beslissing
Het arrest hervormt het beroepen vonnis en "herstelt de beslissing van 4 okto-

ber 2005 (van de verweerder), die op 7 oktober 2005 ter kennis is gebracht en het 
voorwerp van het geschil is, in al haar beschikkingen". Het verantwoordt die be-
slissing op grond van alle redenen die vermeld worden onder de titel "Discussie", 
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name, na erop ge-
wezen te hebben dat "uit het opzet van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 
volgt dat de door die bepaling voorgeschreven beperking van de hulp geen be-
trekking heeft op de vreemdelingen die, om redenen onafhankelijk van hun wil, 
verhinderd zijn om naar hun land van oorsprong terug te keren, aangezien de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dit geval de maatschappelijke 
hulp moeten blijven verstrekken tot op het ogenblik dat de betrokkenen in staat 

1 Cass. 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20. 
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zijn het grondgebied te verlaten", op de volgende gronden:
"In het huidige geschil kan het (arbeids)hof geen uitspraak doen over de ver-

diensten van de beslissingen, en met name die op grond waarvan de algemene di-
rectie van de Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na onderzoek van (ei-
sers) concrete situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan, met bevel om 
het grondgebied te verlaten, op grond dat hij niet aantoonde dat er in zijn geval 
'ernstige aanwijzingen bestonden voor zijn vrees om vervolgd te worden in de 
zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, on-
dertekend te Genève op 28 juli 1951', beslissing die op 19 augustus 2002 is be-
vestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlo-
zen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze beslissing 
bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 
een afstand van geding heeft vastgesteld;

Het (arbeids)hof kan evenmin, in de plaats van de wetgever of van de uitvoe-
rende  macht,  een  algemene  maatregel  nemen  om  de  verwijdering  van  elke 
vreemdeling van Togolese afkomst van het grondgebied te verbieden;

Te dezen toont (de eiser) voor het (arbeids)hof niet aan dat er enig gegeven be-
staat dat, in het kader van zijn asielaanvraag van 9 juni 2002, niet zou zijn beant-
woord door de instanties die bevoegd zijn om van die aanvraag kennis te nemen;

Bijgevolg, aangezien (de eiser) niet aantoont dat hij, om redenen onafhankelijk 
van zijn wil, verhinderd zou zijn om naar zijn land van herkomst terug te keren 
en (de verweerder) verplicht is maatschappelijke hulp te verlenen, moet het ho-
ger beroep gegrond worden verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de al-

gemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zo-
ver zij met de wetten overeenstemmen. Die bepaling is van toepassing op de in-
dividuele administratieve handelingen. De wettigheidstoetsing die dit artikel in-
voert, heeft een algemene draagwijdte. Ze heeft betrekking op zowel de externe 
of formele wettigheid als op de interne wettigheid van de administratieve akte. 
De toetsing van de wettigheid van de administratieve handeling door de rechter 
wordt niet opgeheven en zelfs in generlei mate beperkt wanneer tegen de hande-
ling een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State werd ingesteld, dat 
door dit administratief hooggerechtshof werd verworpen, of, zoals te dezen, een 
beroep tot schorsing dat door dit rechtscollege werd verworpen wegens gebrek 
aan ernstige middelen.

De aldus door de Grondwet ingestelde wettigheidstoetsing houdt rechtstreeks 
verband met het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten.

De eiser heeft in zijn aanvullende conclusie betoogd dat de administratieve be-
slissing tot verwerping van zijn asielaanvraag, met het bevel om het grondgebied 
te verlaten, die de grondslag vormde voor de beslissing van de verweerder om 
hem maatschappelijke hulp te weigeren, onwettig was en heeft op grond van arti-
kel 159 van de Grondwet aangevoerd dat "de ongeldigheid van het bevel om het 
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grondgebied te verlaten, ertoe leidt dat hieraan geen gevolg verleend mag wor-
den, waarbij het meest rechtstreekse gevolg (verweerders) weigering van maat-
schappelijke hulp is geweest".

De vaststelling van het arrest, enerzijds, dat de beslissing "op grond waarvan 
de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na on-
derzoek van (eisers) concrete situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan, 
met bevel om het grondgebied te verlaten, beslissing die op 19 augustus 2002 is 
bevestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlo-
zen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze beslissing 
bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 
een afstand van geding heeft vastgesteld", en, anderzijds, dat "het (arbeids)hof 
evenmin, in de plaats van de wetgever of van de uitvoerende macht, een algeme-
ne maatregel kan nemen om de verwijdering van elke vreemdeling van Togolese 
afkomst van het grondgebied te verbieden" en, ten slotte, dat "(de eiser) voor het 
(arbeids)hof te dezen niet aantoont dat er enig gegeven bestaat dat, in het kader 
van zijn asielaanvraag van 9 juni 2002, niet zou zijn beantwoord door de instan-
ties die bevoegd zijn om van die aanvraag kennis te nemen", verantwoordt, in het 
licht van artikel 159 van de Grondwet, de weigering van het arbeidshof om "uit-
spraak (te) doen over de verdiensten van de beslissingen" en dus over de wettig-
heid van de beslissingen van 12 juni 2002 van het Commissariaat-generaal voor 
vreemdelingen en staatlozen, niet naar recht (schending van artikel 159 van de 
Grondwet en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).

Tweede onderdeel
Nu artikel 159 van de Grondwet de hoven en rechtbanken verplicht de beslui-

ten  en  verordeningen,  evenals  de  individuele  administratieve  handelingen, 
slechts toe te passen voor zover ze volgens hen met de wetten overeenstemmen, 
bindt het arrest, waarbij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ten 
gronde verwerpt of een beroep tot schorsing van een verordenende of individuele 
handeling wegens gebrek aan ernstige middelen verwerpt, de hoven en rechtban-
ken niet wanneer de onwettigheid van de handeling voor hen wordt aangevoerd, 
weze het op grond van dezelfde middelen en tussen dezelfde partijen.

Het bestreden arrest oordeelt dat het arbeidshof, in het kader van het bij dat hof 
aanhangig gemaakte geschil, geen "uitspraak kan doen over de verdiensten van 
de beslissingen, en met name die op grond waarvan de algemene directie van de 
Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na onderzoek van (eisers) concrete 
situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan (...),beslissing die op 19 augus-
tus 2002 is bevestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 
de staatlozen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze 
beslissing bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 
mei 2003 een afstand van geding heeft vastgesteld".

Uit  die overwegingen blijkt dat de feitenrechters oordeelden geen uitspraak 
meer te mogen doen over de wettigheid van de voormelde beslissingen van de 
Dienst Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-generaal voor de vluchte-
lingen en de staatlozen, aangezien de Raad van State, bij arrest van 11 september 
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2002, de vordering tot schorsing van de beslissing van dat Commissariaat-gene-
raal verworpen had op grond dat het aangevoerde middel niet ernstig was. De 
feitenrechters hebben aan dit arrest aldus gezag van gewijsde verleend, of op zijn 
minst een draagwijdte die het arrest jegens hen niet had, in zoverre de beslissing 
van de Raad van State hen niet van de verplichting ontsloeg om de wettigheid te 
onderzoeken van de beslissing waartegen het beroep tot schorsing was ingesteld, 
zoals de eiser hen daartoe had verzocht in zijn in het eerste onderdeel van het 
middel bedoelde aanvullende conclusie (schending van de artikelen 159 van de 
Grondwet en 23 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde van de eindbeslissingen van 
de administratieve, met eigenlijke rechtspraak belaste organen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste 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 organen zijn krachtens deze bepaling be-
voegd en verplicht om de interne en externe wettigheid te onderzoeken van elke 
administratieve handeling waarop een vordering, verweer of exceptie steunt.

De wettigheidstoetsing wordt niet beperkt door de omstandigheid dat tegen de 
administratieve handeling voor de Raad van State een vordering tot schorsing is 
ingesteld, evenals een beroep tot nietigverklaring dat, na verwerping van de vor-
dering tot schorsing, geleid heeft tot een arrest dat de afstand van geding heeft 
vastgesteld.

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond en herstelt 
zijn beslissing van 4 oktober 2005 om eisers recht op maatschappelijke hulp tot 
de dringende medische hulp te beperken, in al haar beschikkingen, op grond dat 
"het (arbeids)hof geen uitspraak kan doen over de verdiensten van de beslissin-
gen, en met name die op grond waarvan de algemene directie van de Dienst 
Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002 (...) geweigerd heeft zijn verblijf toe te 
staan (...), beslissing die op 19 augustus 2002 is bevestigd door het (Commissari-
aat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen), waarna de Raad van State 
een vordering tot schorsing van deze beslissing bij arrest van 11 september 2002 
heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 een afstand van geding heeft vast-
gesteld".

Het arrest verantwoordt noch op die grond noch op enig andere grond zijn be-
slissing om te weigeren de door de eiser betwiste wettigheid te onderzoeken van 
die twee administratieve beslissingen, waarop volgens hem de beslissing van 4 
oktober 2005 van de verweerder was gesteund, naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat niet kan lei-

den tot ruimere cassatie.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van het hoger beroep.
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.

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 395

3° KAMER - 10 september 2007

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - UITOEFENING VAN EEN POLITIEK 
MANDAAT - WERKLOZE O.C.M.W.-LID - CUMULATIE - BEPERKING

Alleen de inkomsten die voortkomen uit de uitoefening van een mandaat als O.C.M.W.-lid,  
kunnen  met  een  werkloosheidsuitkering  gecumuleerd  worden.  (Art.  49, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0009.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 44, 46, §3, inzonderheid 2°, 49 en 130 van het koninklijk besluit 

van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het 

beroepen vonnis, dat de administratieve beslissing van 10 december 2003 van de 
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eiser vernietigt, op de volgende gronden:
"(De verweerder) betoogt dat, aangezien hij voor zijn mandaat binnen de open-

bare vastgoedmaatschappij De Villa's van Ganshoren slechts wordt vergoed om-
wille van het mandaat dat hij binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Ganshoren uitoefent, noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden 
dat, voor de toepassing van artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991, de vergoeding die door de openbare vastgoedmaatschappij De 
Villa's van Ganshoren betaald wordt, een vergoeding is die voortvloeit uit een 
mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

(De verweerder) herinnert er met name aan dat artikel 46, §3, 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat, voor de toepassing van artikel 
44, de inkomsten voortvloeiend uit een mandaat van lid van een openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn niet als loon beschouwd worden.

Hij betoogt dat die bepaling, voor de inkomsten voortvloeiend uit een mandaat 
van lid van een openbaar  centrum voor maatschappelijk welzijn,  geen onder-
scheid maakt tussen die welke rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van 
dat mandaat en die welke voortvloeien uit enig ander mandaat of enig andere 
functie die krachtens de hoedanigheid van lid van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn uitgeoefend wordt. Volgens (de verweerder) vloeit het 
geheel van die inkomsten inderdaad voort uit een mandaat van lid van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn;

(De verweerder) wijst er ten slotte op dat hij te dezen niets van de litigieuze in-
komsten behoudt indien hij zijn hoedanigheid van lid van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn verliest;

Het (arbeids)hof oordeelt niet alleen dat de stelling (van de verweerder) juist 
is, maar wijst er daarenboven op dat (de eiser), zoals het openbaar ministerie op 
de zitting van 14 september 2006 terecht heeft opgemerkt, deze stelling in zijn 
eigen noten en instructies aanneemt;

Het hoger beroep is derhalve ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel 
Terwijl artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat 

de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onaf-
hankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn, bepaalt artikel 49 
dat "in afwijking van de artikelen 44 tot 48", de werkloze die een politiek man-
daat of een mandaat van voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn uitoefent, uitkeringen kan genieten binnen de beperkingen van artikel 
130.

Krachtens dat artikel 130, §1, 2°, valt de werkloze die een mandaat uitoefent in 
de zin van artikel 49 ("een politiek mandaat of een mandaat van voorzitter van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn") onder de toepassing van 
paragraaf 2 van diezelfde bepaling, en is met name onderhevig aan een vermin-
dering van het dagbedrag van zijn uitkering.

Het in het middel bedoelde artikel 49, dat afwijkt van de artikelen 44 tot 48, 
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moet beperkend worden uitgelegd.
Dit artikel 49 bepaalt in fine dat "deze beperkingen evenwel niet van toepas-

sing zijn op de werkloze die een mandaat uitoefent bedoeld in artikel 46, §3".
Artikel 46, §3, sluit "voor de toepassing van artikel 44" uit het begrip "loon" 

aldus bepaalde inkomsten uit, die limitatief worden opgesomd (1° tot 4°), waar-
onder de inkomsten "voortvloeiend uit (...) 2° een mandaat van lid van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn".

Teneinde te bepalen of de uitkeringen van een werkloze verminderd moeten 
worden, hanteert artikel 49 als enig criterium de mandaten of functies die opge-
somd worden in artikel 46, §3, en niet de eventuele inkomsten die deze zouden 
opleveren. Het feit dat een lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn de inkomsten uit een ander mandaat binnen een andere juridische entiteit 
verliest  indien  hij  zijn  hoedanigheid  van  lid  van  het  openbaar  centrum voor 
maatschappelijk welzijn zou verliezen, heeft geen weerslag op de toepassing van 
de artikelen 44, 46, §3, 49 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, aangezien elk mandaat dat door de werkloze uitgeoefend wordt afzonder-
lijk onderzocht moet worden in het licht van de eventuele cumulatie ervan met 
de ontvangen uitkeringen.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt:
- dat de verweerder, naast zijn mandaat als lid van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, ook een mandaat binnen een openbare vastgoedmaat-
schappij uitoefende;

- dat eisers beslissing, die door de verweerder aangevochten wordt, ertoe strekt 
het verschil tussen de verminderde dagbedragen en de bedragen die wegens dat 
ander mandaat bij een vastgoedmaatschappij ontvangen worden, terug te vorde-
ren.

Het mandaat dat een lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn uitoefent bij een andere juridische entiteit, te weten een vastgoedmaatschap-
pij, zelfs een openbare vastgoedmaatschappij, verschilt noodgedwongen van zijn 
"mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" en 
valt bijgevolg niet onder de uitsluiting van artikel 49 in fine, in samenhang met 
artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

Bijgevolg moet bij de vermindering van de uitkeringen overeenkomstig artikel 
130 van het koninklijk besluit, rekening worden gehouden met de inkomsten die 
de verweerder voor zijn mandaat bij de vastgoedmaatschappij ontvangt, zoals de 
eiser terecht beslist had.

Het arrest beslist dat  het mandaat dat de verweerder bij een vastgoedmaat-
schappij uitoefent, niet onderworpen is aan de vermindering bedoeld in artikel 
130 van het koninklijk besluit en dat de inkomsten uit dit mandaat integraal ge-
cumuleerd kunnen worden met de werkloosheidsuitkeringen van de verweerder, 
op grond dat:

- hij zijn mandaat bij de vastgoedmaatschappij slechts uitoefent "krachtens" 
zijn mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
zodat "noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden dat, voor de toepassing van 
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artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, de vergoe-
ding die door de openbare vastgoedmaatschappij betaald wordt, een vergoeding 
is die voortvloeit uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn, zodat "noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden dat de 
vergoeding die door de (...) vastgoedmaatschappij betaald wordt, een vergoeding 
is die voortvloeit uit een mandaat van lid van een (openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn)";

- aangezien artikel 46, §3, geen onderscheid maakt tussen de inkomsten die 
rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van een mandaat  van lid van een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de inkomsten die voortvloei-
en uit een mandaat dat uitgeoefend wordt "krachtens de hoedanigheid van lid van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn", het geheel van die inkom-
sten voortvloeit uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn;

- de verweerder die litigieuze inkomsten verliest indien hij de hoedanigheid 
van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verliest.

Het arrest, nu het oordeelt dat het mandaat dat de verweerder uitoefent bij een 
vastgoedmaatschappij een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn is in de zin van artikel 46, §3, 2°, en nu het de cumulatie van 
de inkomsten voortvloeiende uit dat mandaat met de werkloosheidsuitkeringen 
binnen de beperkingen van artikel 130 toestaat, schendt alle in het middel be-
doelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel  44 van  het  koninklijk  besluit  van 25  november  1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze, om uitkeringen te kunnen 
genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en 
zonder loon moet zijn.

Luidens artikel 49 van dit besluit kan de werkloze die een politiek mandaat of 
een mandaat van voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn uitoefent, in afwijking van de artikelen 44 tot 48 uitkeringen genieten binnen 
de beperkingen van artikel 130.

Krachtens voormeld artikel 130, §1, 2°, valt de werkloze die een mandaat uit-
oefent in de zin van artikel 49, onder de toepassing van de tweede paragraaf van 
dat artikel 130, die voorziet in de vermindering van het dagbedrag van de werk-
loosheidsuitkeringen.

Krachtens artikel 49 in fine, zijn de in artikel 130 bepaalde beperkingen echter 
niet van toepassing op de werkloze die een mandaat of functie, bedoeld in artikel 
46, §3, uitoefent.

Krachtens dit artikel 46, §3, 2°, worden, voor de toepassing van artikel 44, de 
inkomsten voortvloeiend uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn niet als loon beschouwd. 
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Uit die bepalingen volgt dat, wat betreft een lid van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, alleen de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van zijn mandaat in dat centrum niet onder de toepassing van voormeld arti-
kel 130, §2, vallen.

Het arrest stelt vast dat de verweerder, raadslid in het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn te Ganshoren, daarenboven het mandaat van bestuurder 
bij de openbare vastgoedmaatschappij in de vorm van een coöperatieve vennoot-
schap De Villa's van Ganshoren uitoefent.

Het arrest, nu het oordeelt dat de inkomsten van de verweerder voortvloeiend 
uit de uitoefening van laatstgenoemd mandaat niet onderworpen zijn aan de toe-
passing van artikel 130, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 
omdat de verweerder dit mandaat uitoefent krachtens zijn hoedanigheid van lid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren, schendt 
de in dat onderdeel bedoelde bepalingen.

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

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

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 396

2° KAMER - 11 september 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL 
- CORRECTIONELE RECHTBANK - VERHINDERDE RECHTERS EN PLAATSVERVANGENDE RECHTERS - 
VASTSTELLING - ARTIKEL 322 GER.W.

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - DEVOLUTIEVE WERKING - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE 
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BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VRIJSPRAAK 
OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

1º  Voor  de  toepassing  van  artikel  322  Gerechtelijk  Wetboek  volstaat  het  dat  de  
verhindering van de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder  
dat bovendien vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld1.

2º en 3º Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend  
vonnis  kan en moet  de appelrechter,  ingevolge  de devolutieve  kracht  van het  hoger  
beroep,  met  betrekking  tot  de  burgerlijke  rechtsvordering  nagaan  of  de  als  misdrijf  
gekwalificeerde  feiten  die  aan  de  burgerlijke  rechtsvordering  ten  grondslag  liggen, 
bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berokkend2.

4º  en  5º  Een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  vrijspraak  op  strafgebied  vormt  geen 
hinderpaal voor het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger 
beroep van de burgerlijke partij3.

(C. e.a. T. J.)

ARREST

(A.R. P.07.0146.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 6 december 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 322 Gerechtelijk Wetboek en 

van artikel 149 Grondwet omdat uit geen enkel stuk blijkt dat alle rechters en 
plaatsvervangende rechters verhinderd waren, minstens dat de loutere vermel-
ding "bij wettig belet van rechters en/of plaatsvervangende rechters" onvoldoen-
de is als motivering.

3. Artikel 322 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de rechtbanken van eerste 
aanleg de verhinderde rechter vervangen kan worden door een andere rechter, 
door een toegevoegde rechter of door een plaatsvervangende rechter en dat, als 
er niet genoeg plaatsvervangende rechters zijn, de voorzitter van de kamer, om 

1 Cass. 11 dec. 1984, A.R. 8160, nr. 224.
2 Cass. 19 sept. 2001, A.R. P.01.0535.F, nr. 472; Cass. 11 dec. 2001, A.R. P.00.0666.N, nr. 691; 
Cass. 24 jan. 2006, A.R. P.05.1438.N, nr. 51; DECLERCQ R.,  Beginselen van Strafrechtspleging, 3de 
ed., 2003, p. 1055, nr. 2445. 
3 Cass. 8 okt. 1974, A.C., 1975, 177; en de verwijzing in voetnoot (2).
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de rechtbank voltallig te maken, een of twee, op het tableau van de Orde inge-
schreven advocaten die ten minste dertig jaar oud zijn, kan oproepen om zitting 
te nemen.

Voor de toepassing van deze wetsbepaling volstaat het dat de verhindering van 
de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder dat boven-
dien vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld.

In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Uit het proces-verbaal van de rechtszittingen van 15 december 2004 en van 

16 december 2006, evenals uit het bestreden vonnis, blijkt dat de voorzitter van 
de kamer, na de verhindering van de rechters en/of plaatsvervangende rechters te 
hebben vastgesteld, L. Coucke en Koen Van Den Berghe, advocaten, ingeschre-
ven op het tableau van de Orde van advocaten te Brugge en meer dan dertig jaar 
oud, heeft geassumeerd als rechter om zitting te nemen. Deze stukken worden 
niet van valsheid beticht.

De samenstelling van de rechtbank is dus overeenkomstig de wet geschied.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Tweede middel
5. Het beroepen vonnis heeft de verweerder op strafgebied veroordeeld wegens 

onopzettelijke slagen en verwondingen en de eisers voor dezelfde telastlegging 
vrijgesproken. Tevens werd vastgesteld dat de strafvordering lastens de eisers 
door verjaring vervallen was voor de feiten, omschreven als inbreuken op het 
Wegverkeerreglement.

Op burgerlijk gebied verklaarde de eerste rechter zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eisers ge-
let op hun vrijspraak en werd de verweerder veroordeeld tot betaling van schade-
vergoeding aan de eisers.

Van dit vonnis is enkel de verweerder in zijn hoedanigheid van beklaagde en 
van burgerlijke partij in hoger beroep gekomen.

Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 215 Wetboek van Strafvorde-

ring en miskenning van het gezag van strafrechtelijk gewijsde van het beroepen 
vonnis omdat bij gebrek aan hoger beroep vanwege het openbaar ministerie de 
appelrechters geen rechtsmacht hadden om F. C. schuldig te verklaren aan een 
inbreuk  op  artikel  19.3.3°  Wegverkeerreglement  en  de  artikelen  418  en  420 
Strafwetboek.

7. Het gezag van gewijsde van de beroepen beslissing die, op de strafvorde-
ring, de beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvorde-
ring die door de burgerlijke partij voor de appelrechter wordt gebracht.

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijspre-
kend vonnis kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de 
als  misdrijf  gekwalificeerde  feiten die  aan de  burgerlijke rechtsvordering  ten 
grondslag liggen, bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berok-
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kend.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Derde onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande 

Titel Wetboek van Strafvordering om reden dat de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder lastens F. C. ontvankelijk en gegrond wordt verklaard alhoe-
wel die vordering gestoeld is op een telastlegging waarvoor de eiseres op strafge-
bied door de eerste rechter definitief werd vrijgesproken.

11. Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen 
hinderpaal voor het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel 
hoger beroep van de burgerlijke partij.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. A. Blomme, Gent en Geinger.

Nr. 397

2° KAMER - 11 september 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 29 - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID - ARTIKEL 3, 36°, K.B. 30 SEPT. 2005 - 
OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD - ARTIKEL 61.1.1°, WEGVERKEERSREGLEMENT - 
VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°, WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN 
RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT AANGEGEVEN

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1.1°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT 
AANGEGEVEN - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID, WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 3, 36°, K.B. 30 
SEPT. 2005 - OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD

1º en 2º Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt  
dat  een  rode  pijl  voorbijrijden  in  de  richting  die  door  de  pijl  wordt  aangegeven,  
overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3,  
36°,  van  het  koninklijk  besluit  van  30  september  2005  tot  aanwijzing  van  de  
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de 
wet  betreffende  de politie  over  het  wegverkeer,  dat  het  negeren van een rood licht  
aanwijst als een overtreding van de derde graad in de zin van artikel 29, §1, tweede lid,  
Wegverkeerswet, dus ook van toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt  
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in de richting die door de pijl wordt aangegeven. 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN T. C.)

ARREST

(A.R. P.07.0470.N)

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

onele Rechtbank te Mechelen van 14 maart 2007.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De beklaagde werd vervolgd om op 3 januari 2006 "als weggebruiker of be-

stuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te ge-
dragen naar  de verkeerstekens en wegmarkeringen,  regelmatig naar  de vorm, 
voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: een rode of oranje-
gele pijl (art. 5 en 61.1.4° Wegverkeerreglement; art. 29, §1, tweede lid, en art. 
38, §1, derde lid, Wegverkeerwet, aangewezen als zware overtreding bij artikel 3 
KB van 22 december 2003)".

Zowel het beroepen als het bestreden vonnis hebben geoordeeld dat de overtre-
ding bewezen is, maar dat een rode of oranjegele pijl voorbijrijden een overtre-
ding  van  de  eerste  graad  (artikel  29,  §2,  Wegverkeerwet)  is.  Artikel  61.1.4° 
Wegverkeerreglement is immers in het koninklijk besluit van 30 september 2005 
tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ge-
nomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, niet 
opgenomen als een overtreding van de tweede, derde of vierde graad.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 29 en 38, inzonderheid artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet;
- artikelen 5, 61.1.1°, en 61.1.4°, Wegverkeerreglement 
- artikelen 1 en 3, inzonderheid artikel 3.36°, van het koninklijk besluit van 30 

september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene 
reglementen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen dat de tenlastelegging omschreven onder de artikelen 

5, juncto artikel 61.1.4°, namelijk het negeren van een rode pijl, sinds de inwer-
kingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde 
wetten van 16 maart  1968 betreffende de politie over het  wegverkeer  (op 31 
maart 2006) een overtreding van de eerste graad, in de zin van artikel 29 §2 van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer uitmaakt.
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Grieven
De telastlegging is sinds de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot 

wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer (op 31 maart 2006), een overtreding van de derde graad, in 
de zin van artikel 29, §1, tweede lid Wegverkeerwet. 

Artikel 3.1.18° van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in 
uitvoering van de Wegverkeerwet bepaalde dat "de artikelen 61.1° en 63.2 -over-
treding: een rood licht of een vast oranjegeel licht niet in acht genomen te heb-
ben" beschouwd worden als zware overtredingen van de tweede graad in de zin 
van (het toenmalig) artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet. 

Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet luidde van 1 maart 2004 tot en met 
30 maart 2006 als volgt: "De speciaal door de Koning bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad, als zodanig aangewezen zware overtredingen van 
de tweede graad van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördi-
neerde wetten, worden gestraft met geldboete van 50 euro tot 500 euro." Ingevol-
ge het toenmalig artikel 38 Wegverkeerwet was een verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig facultatief. 

Zoals hierna zal blijken is de bestraffing van de telastlegging volgens de nieu-
we wet milder,  zodat  de rechtbank overeenkomstig artikel  2 Strafwetboek de 
nieuwste mildere wet moest toepassen.

Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet, zoals gewijzigd door de wet van 
20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 be-
treffende de politie over het wegverkeer, luidt sinds 31 maart 2006 als volgt: "De 
Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze 
gecoördineerde  wetten  die  de  veiligheid  van  personen  rechtstreeks  in  gevaar 
brengen, en overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een be-
voegd persoon, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, als zo-
danig aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen wor-
den gestraft met een geldboete van 30 tot 500 euro." 

De bepalingen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwij-
zing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ter uitvoering 
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, die van belang zijn voor 
het beoordelen van huidig verzoek luiden als volgt: 

- Artikel 1 - Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg waar-
naar verwezen wordt, dan gelden de bepalingen van dit besluit.

In het verslag aan de Koning tot dit besluit wordt dit nader toegelicht als volgt: 
Het koninklijk besluit van 22 december 2003 gaf nogal wat interpretatiepro-

blemen. Dat besluit bepaalde expliciet dat de exacte bewoordingen van het oor-
spronkelijk koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer voorrang hadden op de bewoordingen van 
het koninklijk besluit van 22 december 2003. Aangezien de bedoelingen die af-
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geleid werden uit de algemene bewoordingen van het koninklijk besluit van [22] 
december 2003 niet altijd overeenkwamen met de bewoordingen van het konink-
lijk besluit van 1 december 1975 leidde dit tot verwarring. Daarom wordt nu be-
paald dat het koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad 
een koninklijk besluit is dat op zichzelf staat. Dit betekent dat de exacte bewoor-
dingen van het koninklijk besluit zelf worden gebruikt om de overtreding in te 
delen in een bepaalde graad. De verwijzingen naar de relevante bepalingen uit 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 zijn enkel een hulpmiddel. In geval 
van tegenspraak tussen beide koninklijke besluiten primeert het koninklijk be-
sluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad. Ik verwijs hiervoor naar arti-
kel I van het koninklijk besluit.

- Artikel 3 - De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtre-
dingen van de derde graad in de zin van artikel 29, §I, tweede lid [Wegverkeer-
wet]:

Bepalingen Artikelen
In  het  koninklijk  besluit  van  1  december  1975
houdende algemeen reglement  op de politie  van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openba-
re weg:
36° Het rood licht negeren. Rood licht betekent dat 61.1.1° en
het verboden is de stopstreep of, zo er geen stops-
treep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden 62ter, lid 2, 1°
Artikel 61.1. Wegverkeerreglement luidt: 
"De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende be-

tekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen is, het 

verkeerslicht zelf, voorbij te rijden; 
(...)
4° het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht mogen respectie-

velijk vervangen worden door één of meer rode -, oranjegele -of groene pijlen. 
Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toela-
ting is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden."

Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement is weliswaar niet expliciet opgenomen 
onder de "artikelen" van artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 septem-
ber 2005, maar uit de samenhang van de "bepaling" van dat laatste artikel ener-
zijds met de artikelen 61.1.1° en 61.1.4° Wegverkeerreglement anderzijds blijkt 
dat ook het negeren van een rode pijl een overtreding van de derde graad is. 

Artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 wijst immers 
algemeen "het rood licht negeren" als een overtreding van de derde graad aan en 
artikel 61.1.4° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 stelt uitdrukkelijk 
dat deze pijlen dezelfde betekenis hebben als de lichten maar dat het verbod of 
de toelating beperkt is tot de richtingen die door de pijlen zijn aangegeven.

Een rood licht beduidt een licht dat rood is. De rode pijl voldoet aan beide cri-
teria.
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Conclusie
De rechtbank had aldus, nadat zij de feiten bewezen verklaard had, de beklaag-

de moeten veroordelen tot een straf bepaald in (het nieuwste) artikel 29, §1, 2° 
met een facultatief' verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 
overeenkomstig artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 61.1.1°, Wegverkeerreglement bepaalt dat de driekleurige verkeers-

lichten cirkelvormig zijn en de volgende betekenis hebben: rood licht betekent 
dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht 
zelf, voorbij te rijden.

Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oran-
jegele licht en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één 
of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis 
als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door 
de pijlen aangegeven worden.

2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden 
in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°, Wegverkeerre-
glement)  overeenstemt  met  het  voorbijrijden  van  een  rood  licht  (artikel 
61.1.1°,Wegverkeerreglement).

De bepaling van artikel 3, 36°, koninklijk besluit van 30 september 2005 tot 
aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen geno-
men ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, is dus 
ook van toepassing op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting 
die door die pijl wordt aan gegeven.

3. De appelrechters die anders hebben geoordeeld, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Wat de schuldigverklaring betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietig-

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf en 

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 vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwer-
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pen, zitting houdend in hoger beroep.

11 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. M. Baestaens, Mechelen.

Nr. 398

2° KAMER - 11 september 2007

1º DERDENVERZET - AARD - DRAAGWIJDTE - VOORWAARDEN - GEVOLG

2º DERDENVERZET - GEVOLG VOOR DE VERWERENDE PARTIJ

1º Uit de artikelen 1122, eerste lid en 1130 Gerechtelijk Wetboek volgt dat het derdenverzet  
een  autonoom  rechtsmiddel  is  ten  behoeve  van  een  derde  wiens  rechten  worden  
benadeeld door een beslissing in een zaak waarvoor hij niet behoorlijk werd opgeroepen  
of waarin hij niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen; de partij wier verweer in de  
zaak door de bestreden beslissing reeds werd beoordeeld kan zelf  geen ontvankelijk  
derdenverzet aantekenen1.

2º  Als gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet  verwerft  een  
partij enkel de hoedanigheid van verweerster op derdenverzet, wier rechten enkel door  
het gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden beslissing 
ook  ten  aanzien  van  de partijen,  overeenkomstig  artikel  1130 Gerechtelijk  Wetboek,  
kunnen  worden  benadeeld,  wat  haar,  als  verweerster  op  derdenverzet,  toelaat  
cassatieberoep in te stellen2 3.

(V. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a.; B. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0479.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 9 maart 2007.
De eiseres I voert geen middel aan. 
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 WAGNER K., Derdenverzet, A.P.R., nr. 17.
2 WAGNER K., Derdenverzet, A.P.R., nrs. 69 en 70. 
3 In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest was de verweerder op derdenverzet eerder 
door het hof van beroep te Gent wegens stedenbouwkundige inbreuken veroordeeld tot een straf en 
tot het  herstel  van de plaats in de oorspronkelijke toestand door de afbraak van de villa  die het 
voorwerp  uitmaakte  van  de  inbreuken.  Zijn  echtgenote,  die  niet  in  deze  oorspronkelijke  zaak 
betrokken was, tekende derdenverzet aan tegen dit  arrest van het hof van beroep te Gent om de 
beslissing op de herstelvordering, die betrekking had op de gezinswoning die tot de huwgemeenschap 
behoorde, te laten vernietigen.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser II
1. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek "[kan] ieder die 

niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tus-
sen gekomen, [...] derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die 
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een 
strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan".

Krachtens  artikel  1130 Gerechtelijk  Wetboek vernietigt  het  gerecht  dat  het 
derdenverzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele maar alleen ten 
aanzien van de derde. De vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover 
de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuit-
voerlegging van de vernietigende beslissing.

2. Derdenverzet is aldus een autonoom rechtsmiddel ten behoeve van een der-
de wiens rechten worden benadeeld door de beslissing in een zaak waarvoor hij 
niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin hij niet in dezelfde hoedanigheid is 
tussengekomen. De partij wier verweer in de zaak door de bestreden beslissing 
reeds werd beoordeeld kan zelf geen ontvankelijk derdenverzet aantekenen. Als 
gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet verwerft zij en-
kel de hoedanigheid van verweerster (op derdenverzet) wier rechten enkel door 
het gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden 
beslissing ook ten aanzien van de partijen, overeenkomstig artikel 1130 Gerech-
telijk Wetboek, kunnen worden benadeeld, en haar als verweerster op derdenver-
zet toelaat cassatieberoep in te stellen.

3. Het eventueel belang dat een verweerder op derdenverzet samen met een ei-
ser op derdenverzet heeft dat diens derdenverzet gegrond zou worden verklaard, 
houdt  geen  verband  met  zijn  hoedanigheid  van  verweerder  op  derdenverzet, 
maar vereenzelvigt zich met het belang dat hij had als partij in de hoofdzaak en 
waarover reeds werd geoordeeld. 

4. Het cassatieberoep van de eiser II, in zijn hoedanigheid van verweerder op 
derdenverzet tegen het ongegrond verklaren van het tegen hem ingestelde der-
denverzet van de eiseres I, is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Middelen

5. De middelen van de eiser II, die niet de ontvankelijkheid van zijn cassatie-
beroep betreffen, behoeven geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 399

2° KAMER - 11 september 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - DOEL

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - NOODZAAK 
- BEGRIP

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - NOODZAAK 
- BEGRIP - KEUZE VAN EEN BEPAALDE WEG VANUIT ECONOMISCH OOGMERK - KEUZE WAARDOOR 
DE DICHTST BIJZIJNDE OPRIT VAN EEN AUTOSNELWEG NIET WORDT GENOMEN - TOEPASSING

1º en 2º Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke  
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval  
van  noodzaak,  de  autosnelwegen  moeten  volgen,  heeft  tot  doel  te  vermijden  dat  
gevaarlijke transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico 
op zware ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat  
iets  onvermijdelijk  of  zeer  dringend is,  geldt  de verplichting om de autosnelwegen te  
volgen, niet1.

3º  De keuze van een bepaalde weg,  ingegeven vanuit  economisch oogmerk,  rekening  
houdend  met  tijdwinst  en  verbruik,  waardoor  de  dichtst  bijzijnde  oprit  van  een  
autosnelweg  niet  wordt  genomen,  vormt  niet  het  bestaan  van  een  noodzaak  zoals  
bedoeld in artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0543.N)

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

onele Rechtbank te Leuven van 15 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 

1 Zie Bestendig Handboek Wegverkeer, hoofdstuk 32, nr. 7807.
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1. Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement bepaalt dat voertuigen die gevaarlij-
ke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag betreffende het inter-
nationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R) en zijn bijla-
gen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet 
van 10 augustus 1960, en die krachtens dat verdrag of krachtens verordeningbe-
palingen van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in 
geval van noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen.

2. Deze bepaling heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke transporten onno-
dig in de bebouwde kom zouden rijden en wil alzo het risico op zware ongeval-
len beperken. 

Enkel in het geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets onvermijde-
lijks of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen, 
niet.

3. De keuze van een bepaalde weg, ingegeven vanuit economisch oogmerk, re-
kening houdend met tijdwinst en verbruik, waardoor de dichtst bijzijnde oprit 
van een autosnelweg niet wordt genomen, vormt niet het bestaan van een nood-
zaak zoals bedoeld in artikel 48bis Wegverkeerreglement.

4. De appelrechters stellen vast dat uit de argumentatie van de eiser blijkt dat 
hij de gevolgde weg vanuit economisch oogmerk heeft genomen, rekening hou-
dend met de tijdwinst en het verbruik en dat de te volgen weg een tijdverlies van 
ongeveer 14 minuten en een omweg van ongeveer 21 km zou betekenen. Ze oor-
delen dat het begrip "noodzaak" strikt moet worden geïnterpreteerd en economi-
sche belangen geen dergelijke noodzakelijkheden vormen.

5. De appelrechters verantwoorden zodoende hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

11 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 400

2° KAMER - 11 september 2007

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELING - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESCHULDIGDE - MIDDEL WAARBIJ EEN ONREGELMATIGHEID ALS BEDOELD IN ARTIKEL 235BIS SV. 
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WORDT AANGEVOERD - GEEN CONCLUSIE BETREFFENDE DEZE ONREGELMATIGHEID VOOR DE 
VOORLEZING BEDOELD IN ARTIKEL 313 SV. - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN 
- EINDARREST - VEROORDELING - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE - MIDDEL WAARBIJ 
EEN ONREGELMATIGHEID ALS BEDOELD IN ARTIKEL 235BIS SV. WORDT AANGEVOERD - GEEN 
CONCLUSIE BETREFFENDE DEZE ONREGELMATIGHEID VOOR DE VOORLEZING BEDOELD IN ARTIKEL 
313 SV. - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERHOOR VAN GETUIGEN - 
ARTIKEL 317, TWEEDE LID, SV. - VRAGEN AAN DE GETUIGE OVER ZIJN KENNIS VAN DE 
BESCHULDIGDE OF HET BESTAAN VAN VERWANTSCHAP OF DIENSTVERBAND - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten  
heeft de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de  
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing  
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen 
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal  
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis, Sv.)

3º Noch uit  artikel  317, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering,  noch uit  enige andere 
wettelijke  bepaling  volgt  dat  de  verklaring  van  de  getuige  over  zijn  kennis  van  de 
beschuldigde  vóór  het  feit  dat  in  de  akte  van  beschuldiging  is  vermeld  of  over  de  
betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getuige met de beschuldigde,  
substantieel is of op straffe van nietigheid is voorgeschreven; bij  afwezigheid van die  
verklaring kan de verdediging immers de voorzitter van het hof van assisen verzoeken de  
getuige daarover te ondervragen1.

(W. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0572.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de 

provincie Oost-Vlaanderen van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Hij legt een stuk, genaamd "Nota ex art. 1107 Ger. W." neer.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Regelmatigheid van de neerlegging van stukken
De nota die de eiser na het in beraad nemen van de zaak ter griffie van het Hof 

heeft neergelegd, wordt buiten het beraad gehouden.
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de erin aangewezen politieambtenaar als getuige 

1 Zie Cass.  3 juni  1901,  Pas.,  1901, I,  280;  SASSERATH S.,  Novelles,  Procédure pénale,  v°  Cour 
d'Assises, nr. 1056. 
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"voor het hof (van assisen) relaas heeft gegeven van de resultaten van de poly-
graaftest die eiser heeft ondergaan en waarbij de antwoorden van eiser op de vra-
gen die werden gesteld met betrekking tot de ten laste gelegde feiten als leugen-
achtig werden bestempeld".

2. Het komt in werkelijkheid op tegen het gebruik van de polygraaf in de loop 
van het gerechtelijk onderzoek, zelfs met toestemming van de betrokkene, op de 
grond dat het "een inmenging met zich brengt op het recht op privé-leven die en-
kel mogelijk is mits wettelijke basis, welke naar Belgisch recht ontbreekt".

Aldus vraagt het middel uitspraak te doen over de regelmatigheid van een on-
derzoekshandeling tijdens het gerechtelijk onderzoek, als bedoeld in artikel 235-
bis Wetboek van Strafvordering.

3.  Artikel 312bis Wetboek van Strafvordering bepaalt:  "De partijen dienen, 
vooraleer tot de voorlezing bedoeld in artikel 313 wordt overgegaan, de midde-
len bedoeld in artikel 235bis die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen bij 
conclusie te omschrijven. Het hof (van assisen) doet daarover onmiddellijk uit-
spraak. De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen 
het eindarrest bedoeld in artikel 373".

4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser een conclusie be-
treffende het gebruik van de polygraaftest aan het hof van assisen vóór de lezing 
van het verwijzingsarrest  heeft overgelegd. Bij  gebreke daarvan, is  de aange-
voerde onregelmatigheid gedekt en kan het middel niet voor de eerste maal voor 
het Hof worden opgeworpen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
(...)
Derde middel
7. Naar luid van artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vraagt de 

voorzitter de getuigen hun naam, voornamen, leeftijd, beroep, woonplaats of ver-
blijfplaats, of zij de beschuldigde kenden vóór het feit dat in de akte van beschul-
diging vermeld is, of zij bloedverwant of aanverwant zijn, hetzij van de beschul-
digde, hetzij van de burgerlijke partij en zo ja in welke graad; hij vraagt hun ook 
of zij niet in dienst zijn van een van beiden.

In zoverre het artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering betrekking 
heeft op de identiteit van de getuigen, vermeldt het proces-verbaal van de rechts-
zitting (blz. 44) de identiteit van de in het middel bedoelde getuigen (N. D. en I. 
M.).

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Noch uit artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch uit eni-

ge andere wettelijke bepaling volgt dat de verklaring van de getuige over zijn 
kennis van de beschuldigde vóór het feit dat in de akte van beschuldiging is ver-
meld, of over der betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getui-
ge met de beschuldigde, substantieel is of op straffe van nietigheid is voorge-
schreven.  Bij  afwezigheid  van  die  verklaring  kan  de  verdediging  immers  de 
voorzitter van het hof van assisen verzoeken de getuige daarover te ondervragen.
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In zoverre faalt het middel naar recht.
9. Het proces-verbaal van de rechtszitting (blz. 47) vermeldt bovendien, onder 

meer, dat de in het middel bedoelde getuigen zich na hun verhoor verwijderd 
hebben "zonder opmerkingen vanwege het openbaar ministerie, de beschuldigde, 
zijn raadslieden en de raadslieden van de burgerlijke partijen".

Het middel kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. 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.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. F. De Wannemacker, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 401

2° KAMER - 12 september 2007

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN 
MAATREGEL - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 
NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN 
VERGOEDING - AARD VAN DE MAATREGEL

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - TOEPASSINGSGEBIED - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - NIET-ONDERWERPING - 
WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN VERGOEDING - 
TOEPASSING

1º De ambtshalve  veroordeling  van de werkgever tot  betaling, aan de Rijksdienst  voor  
Sociale  Zekerheid,  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken  
bijdragen, opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing  
van de R.S.Z.-Wet, valt weliswaar onder de uitoefening van de strafvordering maar is  
geen  straf  in  de  zin  van  de  artt.  7  tot  43quater,  Sw.;  zij  neemt  echter  van  de 
strafrechtelijke sanctie die zij aanvult een repressieve en ontradende dimensie over die  
voortvloeit  uit  het  opgelegde  bedrag,  dat  het  drievoud  bedraagt  van  de  ontdoken  
bijdragen en dan aan de som ervan wordt toegevoegd1.

2º  Aangezien  de  veroordeling  van  de  werkgever  tot  betaling,  aan  de  Rijksdienst  voor 
Sociale  Zekerheid,  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken  
bijdragen, die met toepassing van art. 35, vierde lid, oud, R.S.Z.-Wet, ambtshalve wordt  

1 Zie Cass. (volt. zitting), 27 sept. 2006, A.R. P.06.0393.F, A.C., 2006, nr. 440, met concl. adv.-gen. 
VANDERMEERSCH; Rev.dr.pén., 2007, p. 91. 
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opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer personen, het karakter heeft van een 
strafrechtelijke sanctie in de zin van art. 7.1 E.V.R.M., valt zij onder de veroordelingen 
waarvan de uitspraak overeenkomstig de artt. 3 tot 6 en 18bis van de Probatiewet kan  
worden opgeschort2. (Art. 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Artt. 3 
tot 6, en 18bis, Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0373.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat is beperkt tot de beslissing die uitspraak doet over de 

strafvordering, is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 

De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen de 

verweerder ingestelde strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen de 

verweerster ingestelde strafvordering:
Over het middel:
1. De eiser verwijt het hof van beroep de artikelen 35 en 42 van de Wet van 27 

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook artikel 3 van de Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, te hebben ge-
schonden.

Het arrest wordt verweten dat het de uitspraak opschort van de veroordeling 
tot betaling van de vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bedra-
gen, die ambtshalve wordt opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer per-
sonen aan de toepassing van de Wet van 27 juni 1969.

2. De artikelen 3 en 18bis van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de op-
schorting, het uitstel en de probatie, bieden de vonnisgerechten de mogelijkheid 
om ten voordele van de beklaagde en volgens de voorwaarden die in deze bepa-
lingen zijn vastgelegd, de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te 
gelasten.

Uit artikel 16 van deze wet volgt dat de veroordeling waarvan de uitspraak kan 
worden opgeschort deze is waarbij een straf wordt opgelegd.

2 Ibid.
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3. Krachtens het laatste lid van artikel 35, oud, van de Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der  arbeiders,  veroordeelt  de rechter,  in het  geval  van 
niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van die wet, de 
werkgever ambtshalve tot betaling aan de Rijksdienst van Sociale Zekerheid, van 
een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bedragen, zonder dat dit 
bedrag minder dan 1.275 euro per tewerkgestelde persoon en dit per maand of 
fractie ervan, mag bedragen.

De omschrijving van vergoeding die aan deze veroordeling wordt gegeven als-
ook de toekenning van het bedrag ervan aan de Rijksdienst die door de niet-beta-
ling van de bijdragen is benadeeld, geven aan dat de wetgever, in het laatste lid 
van het voormelde artikel 35, een bijzondere wijze van herstel of teruggave heeft 
willen creëren om, in het belang van de financiering van de sociale zekerheid, de 
door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen.

De ambtshalve veroordeling van de werkgever tot de betaling van dit bedrag is 
bijgevolg geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater van het Strafwet-
boek, ook al valt zij onder de uitoefening van de strafvordering.

4. De voormelde ambtshalve veroordeling neemt echter van de strafrechtelijke 
sanctie die zij aanvult een beteugelende en ontradende dimensie over die voort-
vloeit uit het opgelegde bedrag, dat het drievoud bedraagt van de ontdoken bij-
dragen en dan aan de som ervan wordt toegevoegd. De maatregel beperkt zich 
dus niet tot het herstel van de door het misdrijf geleden schade.

Aangezien de veroordeling die is bepaald bij artikel 35, vierde lid, oud, van de 
Wet van 27 juni 1969, aldus het karakter heeft van een strafrechtelijke sanctie in 
de zin van artikel 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, valt zij onder de veroordelingen waarvan 
de uitspraak overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 en 18bis van de Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, kan worden opge-
schort.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 402
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2° KAMER - 12 september 2007

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - 
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - FOUT - BEGRIP

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - 
ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEGRIP

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - FOUT - OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT - 
STRAFVORDERING VERJAARD - SCHENDING

1º Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in art. 418, Sw. wordt bedoeld, houdt alle  
mogelijke fouten in, hoe licht ook1.

2º en 3º De rechter die kennis neemt van een telastelegging onopzettelijk doden, dient, om  
te onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in 
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken2; hiertoe behoren onder meer alle  
feiten die overtredingen van het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze  
verjaard zijn3.

4º Geen miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 4 V.T.Sv., kan  
uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter bij het onderzoek naar 
het  gebrek  aan  voorzichtigheid  of  voorzorg  vanwege  de  beklaagde  die  wegens 
onopzettelijke doding wordt vervolgd, feiten in aanmerking neemt die overtredingen van  
het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze verjaard zijn4.

(H. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0804.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2007 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt 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, bij de ver-

wijzing van de eiser naar de politierechtbank, het bestaan van voldoende aanwij-
zingen van schuld vaststelt:

1 Zie Cass. 15 dec. 1992, A.R. 5700, A.C., 1992-1993, nr. 795. 
2 Zie Cass. 20 nov. 1996, A.R. P.96.1111.F, nr. 444.
3 Zie Cass. 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391.
4 Ibid.
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De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep aan het Hof de toetsing voorlegt van de for-

mele geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is 
gemaakt:

Over het middel:
De eiser voert aan dat het arrest, door zich te gronden op de bestanddelen van 

de verjaard verklaarde overtredingen van het Wegverkeersreglement, om te be-
slissen dat er jegens hem voldoende aanwijzingen van schuld bestaan wat de te-
lastlegging onvrijwillige doodslagen betreft, zijn recht van verdediging miskent, 
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schendt 
en door een onregelmatigheid in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek van 
Strafvordering, is aangetast.

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in artikel 418 van het Straf-
wetboek wordt bedoeld, houdt evenwel alle mogelijke fouten in, hoe licht ook.

Daaruit volgt dat de rechter die kennis neemt van een telastlegging onvrijwilli-
ge doodslag, om te onderzoeken waarin dat gebrek aan voorzichtigheid of voor-
zorg bestaat, alle fouten in aanmerking dient te nemen die dat gebrek kunnen uit-
maken. Geen enkele miskenning van het recht van verdediging of schending van 
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan dus 
alleen uit de omstandigheid worden afgeleid dat de rechter bij dat onderzoek fei-
ten in aanmerking neemt die overtredingen van het Wegverkeersreglement kun-
nen opleveren, ook als deze verjaard zijn.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve toezicht
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met be-

trekking tot het verwijzingsarrest.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing die het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld vast-
stelt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h.  Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. B. Tieleman, Brussel, S. Lempereur, BrusselJ. Vossen, Brussel en T'Kint.

Nr. 403

2° KAMER - 12 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MOTIVERING - 
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ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 - TOEPASSING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MOTIVERINGSPLICHT - 
TOEPASSING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK - 
ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TERECHTZITTING - 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TERECHTZITTING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING

7º OPENBAAR MINISTERIE - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
- TERECHTZITTING - VORDERING - VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERPLICHTING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A, E.V.R.M. - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE 
OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSING

9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
- INVERDENKINGGESTELDE - RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE HEM TEN 
LASTE GELEGDE FEITEN - BEGRIP

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
INVERDENKINGGESTELDE - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN 
GESTELD VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - BEGRIP

11º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK 
TOT OPSCHORTING

12º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK 
TOT OPSCHORTING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Art. 149 G.W. is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de  
rechtspleging regelt1.

3º In strafzaken is een geschrift van een partij of van haar raadsman, dat niet tijdens het  
debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden,  
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter dient te antwoorden2.

1 Cass. 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307. 
2 Cass. 29 maart 2000, A.R. P.94.1857.F, nr. 211. 
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4º Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel  
van het recht van verdediging 3.

5º,  6º  en 7º  Geen enkele  wettelijke bepaling verplicht  het  openbaar  ministerie  om zijn  
vordering aan de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de  
regeling van de rechtspleging is vastgesteld4.

8º  Het  recht  van  elke  beschuldigde  om  onverwijld,  in  een  taal  die  hij  verstaat  en  in  
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen  
hem ingebrachte beschuldiging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht;  
het is in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten  
beslissen  over  de  gegrondheid  van  een  beschuldiging  in  strafzaken  en  met  name 
wanneer zij uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging5; alleen wanneer door 
de niet-inachtneming van deze vereisten het eerlijk karakter van het proces ernstig in het  
gedrang dreigt te komen, wordt van die regel afgeweken6.  (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten 
van de Mens)

9º en 10º Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem 
ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in  
de  vordering  staat  die  het  openbaar  ministerie  heeft  opgemaakt  met  het  oog  op 
verwijzing; die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier,  
waarvan de inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, §2, Sv., inzage heeft7.

11º  en  12º  Art.  416  Sv.  staat  geen  onmiddellijk  cassatieberoep  toe  van  de 
inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de  
uitspraak over het bestaan van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt8. (Art. 
135, §2, Sv.; Artt. 1 en 3, Probatiewet)

(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0942.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 14 mei 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser en de eiseres voeren respectievelijk zes en vier middelen aan in twee 

memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

3 Cass. 21 mei 2003, A.R. P.03.0439.F, nr. 310.
4 Zie Cass. 30 sept. 1992, A.R. 239, A.C., 1992-1993, nr. 643; 24 nov. 2004, A.R. P.04.1235.F, nr. 
565, met concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS in Pas., 2004, nr. 565. 
5 Zie Cass. 13 feb. 2002, A.R. P.01.1540.F, nr. 102.
6 Zie Cass. 24 okt. 1997, A.R. D.96.0016.F, nr. 427.
7 J.  DU JARDIN,  Het  recht  van  verdediging  in  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie,  Rede 
uitgesproken op de plechtige zitting van 1 september 2003, Jaarverslag van het Hof 2003, p. 228, en 
de vermelde verwijzingen.
8 Zie  Cass.  15  okt.  2002,  A.R.  P.02.0885.N,  nr.  542;  La motivation  de  la  décision  refusant  la  
suspension, noot Cass. 26 feb. 2002, Rev.dr.pén., 2003, p. 897.
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De eerste vier middelen van de eiser zijn eender of verwant aan deze van de ei-
seres. Zij moeten dus gezamenlijk worden beantwoord. 

A. In zoverre de cassatieberoepen aan het Hof de toetsing voorleggen van de 
formele geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig 
is gemaakt:

Over het eerste middel van de eisers:
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 128 en 130 van 

het Wetboek van Strafvordering, maar niet opgeeft in hoeverre het arrest deze 
bepalingen miskent, is het onduidelijk en niet ontvankelijk.

Artikel 149 van de Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldi-
gingstelling die de rechtspleging regelt.

In strafzaken is een geschrift, van een partij of van haar raadsman, dat niet tij-
dens het debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief 
is toegezonden, geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden.

De appelrechters  dienden  bijgevolg  niet  te  antwoorden  op  "argumenten  en 
middelen uit een in een door [de eisers] getekende memorie, gedateerd van 27 
maart 2007, welke door [hun] raadsman per brief van 21 maart aan de griffier 
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik was 
gericht, met verzoek de neerlegging ervan officieel te akteren".

Voor het overige bestaat  er geen algemeen beginsel  inzake tegenspraak dat 
verschilt van het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het derde middel van de eisers:
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vor-

dering aan de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor 
de regeling van de rechtspleging is vastgesteld.

Voor het overige blijkt uit de stukken dat de zaak werd opgeroepen op de te-
rechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 23 april 2007, dat de 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie dezelfde datum draagt, dat de 
zaak naar de terechtzitting van 2 mei 2007 werd verdaagd en dat de eisers op die 
dag een conclusie hebben neergelegd waarin ze om de nietigverklaring verzoe-
ken van sommige stukken en de buitenvervolgingstelling voor alle hun ten laste 
gelegde feiten.

Er blijkt niet dat de eisers op de terechtzitting van 2 mei 2007 om een uitstel 
van de zaak zouden hebben verzocht om te antwoorden op de voormelde vorde-
ring van 23 april 2007.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het vierde middel van de eisers:
De eisers voeren aan dat de formulering van de hun ten laste gelegde feiten on-

duidelijk is en dat die onduidelijkheid artikel 6.3, a, van het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, als-
ook het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Artikel 6.3, a, van het Verdrag, dat iedere beschuldigde het recht waarborgt 
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om onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te 
worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldi-
ging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht.

Het voormelde artikel 6 is in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksge-
rechten wanneer zij niet moeten beslissen over de gegrondheid van een beschul-
diging in strafzaken en met name wanneer zij uitspraak doen over de regeling 
van de rechtspleging. Alleen wanneer door de niet-inachtneming van de vereis-
ten van deze bepaling het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te komen, wordt van die regel afgeweken.

Voor het overige moet een inverdenkinggestelde weliswaar voldoende inge-
licht worden over de hem ten laste gelegde feiten, doch geen enkele wetsbepa-
ling schrijft voor dat die inlichting alleen in de vordering staat die het openbaar 
ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing. Die inlichting kan ook 
gevonden worden in de stukken van het strafdossier waarvan de inverdenkingge-
stelde, overeenkomstig artikel 127, §2, van het Wetboek van Strafvordering, in-
zage heeft.

Het middel faalt naar recht.
Over het vijfde middel van de eiser:
In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 

door de appelrechters betwist of het onderzoek ervan een onderzoek van dergelij-
ke gegevens veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvan-
kelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat het op gang brengen van de strafvordering 
volgt uit een heling welke hij toeschrijft aan de agenten die met het onderzoek 
zijn belast, kan het niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Over het zesde middel van de eiser:
Op de conclusie waarin wordt aangevoerd dat de strafvordering niet ontvanke-

lijk is omdat zij gegrond is op een schending van het briefgeheim, antwoordt het 
arrest dat de speurders geen uitstaans hebben met de aangegeven onwettigheid.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige behoort de grief die kritiek uitoefent op de beslissing inzake 

de bestanddelen van het misdrijf dragen van een valse naam in het openbaar, niet 
tot de middelen die bij wet tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep tegen 
een arrest van verwijzing, mogen worden aangevoerd.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met be-

trekking tot het verwijzingsarrest.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over het be-

staan van voldoende bezwaren en die de verwijzing van de eisers naar de correc-
tionele rechtbank beveelt:

Het gebrek aan motivering die de eisers, in hun tweede middel, aan het arrest 
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toeschrijven wat de beslissing betreffende de opschorting betreft, is geen onre-
gelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond van de beslissing tot verwijzing.

Artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering staat geen onmiddellijk cassa-
tieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat de maatregel die is bepaald bij artikel 3 van de Wet van 
29  juni  betreffende  de  opschorting,  het  uitstel  en  de  probatie,  niet  te  zijnen 
gunste beveelt.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Er is bijgevolg geen grond om het tweede middel van de eisers verder te on-

derzoeken, aangezien dat alleen kritiek uitoefent op een beslissing die de cassa-
tieberoepen niet aan de toetsing van het Hof hebben kunnen voorleggen.

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

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
J.-M. Dermagne, Dinant.

Nr. 404

1° KAMER - 13 september 2007

STEDENBOUW — SANCTIES - OVERTREDING VAN EEN BEKRACHTIGD STAKINGSBEVEL - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL - AARD - ONTBREKEN - ADMINISTRATIEVE 
GELDBOETE - GEVOLG

De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. van 28 april 2000  
moeten worden opgenomen in het proces-verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd 
stakingsbevel  vaststelt,  zijn  niet  voorgeschreven  op  straffe  van  nietigheid;  hun  
afwezigheid kan slechts tot nietigheid van dit proces-verbaal of van de daaropvolgende  
beslissing  van  de rekenplichtige  tot  het  opleggen  van een administratieve  geldboete  
leiden indien de rechter vaststelt dat de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten  
zijn voorgeschreven, in zijn belangen is geschaad.  (Art. 156, Decr. Vl. R. 18 mei 1999; 
Art. 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. 28 april 2000)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING T. BOUWBEDRIJF 
FURNIBO bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0311.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 156 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening";
- de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 

2000 "betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een be-
krachtigd stakingsbevel".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters 

daarin zijn hoger beroep ongegrond verklaren en het beroepen vonnis bevestigen, 
en aldus de oorspronkelijke vordering van de verweersters gegrond verklaren en 
de door de rekenplichtige van het Grondfonds bij beslissingen van 17 december 
2002 aan hen opgelegde administratieve geldboeten dienvolgens kwijtschelden, 
en de eiser voorts tot de kosten veroordelen. De appelrechters stoelen hun beslis-
sing op volgende gronden:

'Bij beslissing van 17 december 2002 van het Grondfonds van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap werd aan (de verweersters) elk een administratie-
ve geldboete van telkens 5.000,00 euro opgelegd wegens het doorbreken van een 
bekrachtigd stakingsbevel, dit krachtens artikel 156 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO);

De verzoeken tot kwijtschelding van (de verweersters) bij de gewestelijke ste-
denbouwkundig inspecteur werden bij beslissing van 16 januari 2003 ontvanke-
lijk doch ongegrond verklaard;

Bij dagvaarding van 23 april 2003 hebben (de verweersters) daartegen verzet 
gedaan overeenkomstig artikel 157, §4, DORO en de kwijtschelding gevorderd 
van deze 

administratieve geldboetes. In ondergeschikte orde hebben zij de vermindering 
ervan gevorderd;

Door het bestreden vonnis werd de vordering ontvankelijk en gegrond ver-
klaard en werden de hen opgelegde administratieve geldboetes kwijtgescholden. 
(De eiser) werd verwezen in de gedingkosten;

(...)
Artikel 156 DORO bepaalt dat onverminderd de bepaling van afdeling 1 van 

het decreet, een administratieve geldboete van 5.000,00 euro wordt opgelegd aan 
de persoon die handelingen, werken of  wijzigingen voortzet in strijd met het 
door  de  stedenbouwkundige inspecteur  bekrachtigd  bevel  tot  staking  bedoeld 
door artikel 154, vijfde lid;

(De verweersters) kunnen niet worden gevolgd waar zij van mening zijn dat de 
bekrachtiging van het voornoemd bevel tot staking in tijd anterieur moet zijn aan 
het door de bevoegde verbalisant opgesteld proces-verbaal bedoeld in de artike-
len 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000, zoals ge-
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wijzigd door artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 
2001, betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een be-
krachtigd stakingsbevel (hierna te noemen 'het besluit van de Vlaamse Regering') 
waardoor de inbreuk van dat stakingsbevel wordt vastgesteld. Immers een derge-
lijke voorwaarde staat niet in het decreet en de Vlaamse regering vermag krach-
tens dat decreet nadere regelen uit te werken binnen de door de decreetgever op-
gestelde krijtlijnen;

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kon ten deze conform aan arti-
kel 156 DORO dan ook op regelmatige wijze op 17 december 2002 een admini-
stratieve boete opleggen naar aanleiding van een mondeling gegeven bevel tot 
staken van 28 november 2002; dat mondeling bevel was weliswaar op 9 decem-
ber 2002 bekrachtigd, maar de inbreuk op dat bevel werd reeds vastgesteld door 
de bevoegde verbalisant op 29 november 2002;

(...) De eerste rechter dient wel te worden bijgetreden, waar werd overwogen 
dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 november 2002 
niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering 
verplicht gestelde vaststellingen vermeldt;

Deze pleegvorm werd niet alleen opgelegd opdat de bevoegde ambtenaar van 
het Grondfonds, voorzien van alle dienstige informatie, zou kunnen oordelen of 
de voorwaarden gesteld door het decreet of het besluit van de Vlaamse Regering 
al dan niet verenigd zijn teneinde één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen 
een administratieve geldboete te kunnen opleggen;

Deze pleegvorm moet ook toelaten aan diegene aan wie de geldboete wordt 
opgelegd, om bij de kennisgeving overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit 
van de Vlaamse Regering van o.a. in bijlage het afschrift van het proces-verbaal 
waarin de inbreuk op het stakingsbevel wordt vastgesteld, inzicht te hebben in de 
motieven van de beslissing en hem zodoende toe te laten met kennis van zaken 
de voorziene rechtsmiddelen aan te wenden;

Gelet  op artikel  156 DORO en de artikelen 2 en 3 van het  besluit  van de 
Vlaamse Regering heeft de bevoegde ambtenaar van het Grondfonds derhalve 
ten onrechte op 17 december 2002 besloten om aan (de verweersters) een admi-
nistratieve geldboete op te leggen;

(...) De andersluidende middelen en argumenten van (de eiser) vinden zeker 
geen steun in het artikel 156 DORO dat in paragraaf 2 aan de Vlaamse Regering 
uitdrukkelijk oplegt om de nadere regels te bepalen op grond waarvan een admi-
nistratieve geldboete kan worden opgelegd;

Daarenboven stelt een efficiënt handhavingsbeleid (de eiser) helemaal niet vrij 
om de krachtens het decreet door de Vlaamse Regering opgelegde pleegvormen 
van een akte na te leven;

De cassatierechtspraak waarnaar (de eiser) verwijst is niet dienstig, aangezien 
daarin nooit de minimaal opgelegde vaststellingen die een akte moet bevatten 
aan de orde zijn;

Ook de bewering van (de eiser) dat de individuele belangen van (de verweer-
sters) niet werden geschaad snijdt geen hout, aangezien de bevoegde ambtenaar 
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zich zonder meer had moeten onthouden om een administratieve geldboete op te 
leggen, in het licht van een proces-verbaal van vaststelling d(at) ten onrechte niet 
alle minimaal vereiste vaststellingen bevatte;

Anders dan (de eiser) voorhoudt kan uit artikel 2, §2, van het besluit van de 
Vlaamse Regering ook niet worden afgeleid dat er enig onderscheid te maken 
zou zijn tussen de vermelde vaststellingen onder 1° tot 4° die het proces-verbaal 
van vaststelling van de inbreuk minimaal dient te vervatten. De omstandigheid 
dat de vierde vaststelling louter een 'verwijzing' betreft naar de artikelen 154 tot 
en met 157 van het decreet doet daaraan geen afbreuk;

(...) Aangezien de miskenning van artikel 2, §2, van het besluit van de Vlaam-
se Regering op zichzelf reeds de onrechtmatigheid heeft meegebracht van de be-
slissing tot  het  opleggen van de administratieve geldboete,  dient niet meer te 
worden nagegaan of ook andere factoren (zoals de achteraf verkregen regularisa-
tievergunning) al dan niet ten dezen relevantie hebben", (...)

De appelrechters bevestigen aldus het beroepen vonnis in zoverre daarin "werd 
overwogen dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 novem-
ber 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse 
Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt".  Dienaangaande  had  de 
rechtbank van eerste aanleg in het beroepen vonnis het volgende gesteld:

"De(...) bepalingen van artikel 2 van dit besluit betreffende de administratieve 
geldboete zijn derhalve (...) van toepassing op het proces-verbaal van 29 novem-
ber 2002, waarin vastgesteld werd dat  de gestaakte werken toch verder gezet 
werden;

Krachtens artikel 2 van voormeld besluit betreffende de administratieve geld-
boete moet het proces-verbaal, waarin de inbreuk op een stakingsbevel vastge-
steld wordt, onder andere de redenen vermelden waarom de vastgestelde hande-
lingen, werken of wijzigingen strijdig zijn met het stakingsbevel (artikel 2, §2, 
3°), alsook een verwijzing bevatten naar de artikelen 154 tot en met 157 van het 
decreet (artikel 2, §2, 4°);

De rechtbank stelt vast dat het proces-verbaal van 29 november 2002 deze ver-
plichte vermeldingen niet bevat, zodat ter zake noch aan de motiveringsplicht, 
noch aan de informatieplicht voldaan werd;

De beslissing van het Grondfonds van 17 december 2002 om een administra-
tieve geldboete aan (de verweersters) op te leggen is met andere woorden ge-
steund op een proces-verbaal dat niet de wettelijk voorgeschreven vermeldingen 
bevat". (...)

Grieven
Overeenkomstig artikel 156, §1, van het decreet van 18 mei 1999 "houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening", kan een administratieve geldboete 
van 5.000,00 euro worden opgelegd aan de personen die handelingen, werken of 
wijzigingen voortzetten in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur 
bekrachtigd bevel tot staking van de wederrechtelijke werken, zoals bedoeld in 
artikel 154 van dit decreet. Bij toepassing van artikel 156, §2, van het decreet 
van 18 mei 1999 en van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
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28 april 2000 "betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van 
een bekrachtigd stakingsbevel", wordt deze geldboete opgelegd door de reken-
plichtige van het Grondfonds.

Te dezen werd door partijen niet betwist - en wordt in het bestreden arrest ove-
rigens uitdrukkelijk vastgesteld - dat de bevoegde verbalisanten op 28 november 
2002 een bevel tot staking van de werken hebben gegeven, dat op 9 december 
2002 door de stedenbouwkundige inspecteur werd bekrachtigd.

Voorts merkt het hof van beroep uitdrukkelijk op dat "de inbreuk op dat bevel 
(...)  reeds  (werd)  vastgesteld  door  de  bevoegde  verbalisant  op  29  november 
2002" (...), terwijl voorts vaststaat dat dienaangaande op 29 november 2002 een 
"proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk" werd opgesteld (...) en dat aan 
elk van de verweersters op grond hiervan bij beslissingen van 17 december 2002 
door de rekenplichtige van het  Grondfonds een administratieve geldboete van 
5.000,00 euro werd opgelegd.

In navolging van het standpunt van de eerste rechter in het beroepen vonnis, 
zijn de appelrechters evenwel van oordeel dat "de bevoegde ambtenaar van het 
Grondfonds (...) ten onrechte op 17 december 2002 besloten (heeft) om aan (de 
verweersters) een administratieve geldboete op te leggen", op grond van de vast-
stelling "dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 november 
2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse Re-
gering verplicht gestelde vaststellingen vermeldt" (...). In dit verband had de eer-
ste rechter in het beroepen vonnis gewezen op de vermeldingen die het proces-
verbaal m.b.t. de inbreuk op het stakingsbevel overeenkomstig artikel 2, §2, van 
het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 moet bevat-
ten, waarbij meer in het bijzonder werd opgemerkt dat "het proces-verbaal, waar-
in de inbreuk op een stakingsbevel vastgesteld wordt, onder andere de redenen 
(moet) vermelden waarom de vastgestelde handelingen, werken of wijzigingen 
strijdig  zijn  met  het  stakingsbevel  (artikel  2,  §2,  3°),  alsook  een  verwijzing 
(moet) bevatten naar de artikelen 154 tot en met 157 van het decreet (artikel 2, 
§2, 4°)", waarbij de eerste rechter voorts had vastgesteld "dat het proces-verbaal 
van 29 november 2002 deze verplichte vermeldingen niet bevat, zodat ter zake 
noch aan de motiveringsplicht, noch aan de informatieplicht voldaan werd" (...).

Deze beslissing is evenwel niet naar recht verantwoord.
In dit verband zij benadrukt dat artikel 156, §2 in fine van het decreet van 18 

mei 1999 de Vlaamse Regering louter voorschrijft om "nadere regels" vast te 
leggen m.b.t. het opleggen van de administratieve geldboete, doch in dit verband 
geen  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormen  voor-
schrijft. In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 "betreffende 
de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakings-
bevel" is er dan ook geen sprake van substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen.

Weliswaar blijkt uit artikel 1, sub 2°, en artikel 2, §2, van dit besluit van 28 
april 2000 dat het proces-verbaal waarin de inbreuk op het stakingsbevel wordt 
vastgesteld, bepaalde vaststellingen moet bevatten, doch hierbij wordt nergens 
gespecificeerd dat deze vermeldingen op straffe van nietigheid zijn voorgeschre-
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ven, terwijl evenmin blijkt dat het om substantiële vermeldingen zou gaan.
Uit artikel 156, §1, van het decreet van 18 mei 1999 en artikel 3 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 blijkt overigens zonder meer dat de 
administratieve geldboete in beginsel moet worden opgelegd van zodra vaststaat 
dat deze of gene personen handelingen, werken of wijzigingen hebben voortge-
zet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur regelmatig bekrach-
tigd stakingsbevel.

De loutere omstandigheid dat te dezen in het proces-verbaal van 29 november 
2002 geen melding werd gemaakt van de redenen waarom de voortgezette han-
delingen, werken of wijzigingen in strijd zijn met het stakingsbevel van 28 no-
vember 2002 (artikel 2, §2, sub 3°, van het besluit van 28 april 2000) en dit pro-
ces-verbaal geen verwijzing bevat naar de artikelen 154 tot en met 157 van het 
decreet van 18 mei 1999 (artikel 2, §2, sub 4°, van het besluit van 28 april 2000), 
kan op zichzelf dan ook geen afbreuk doen aan de mogelijkheid tot het opleggen 
van een administratieve geldboete, in zoverre enerzijds vaststaat dat er inderdaad 
een inbreuk op het stakingsbevel werd gepleegd en in zoverre anderzijds ook 
vaststaat dat de afwezigheid van deze of gene vermeldingen in het proces-ver-
baal houdende vaststelling van de inbreuk op het stakingsbevel, geen afbreuk 
heeft gedaan aan de rechten van de partijen om op te komen tegen de beslissing 
waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

M.b.t. de in artikel 2, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 
2000 bedoelde "pleegvorm" - nl. de in het proces-verbaal houdende vaststelling 
van de inbreuk op het stakingsbevel op te nemen vermeldingen - beperkt het hof 
van beroep zich in de bestreden beslissing evenwel tot de bedenking dat "deze 
pleegvorm (...) niet alleen (werd) opgelegd opdat de bevoegde ambtenaar van het 
Grondfonds, voorzien van alle dienstige informatie, zou kunnen oordelen of de 
voorwaarden gesteld door het decreet of het besluit van de Vlaamse Regering al 
dan niet verenigd zijn teneinde één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen een 
administratieve geldboete te kunnen opleggen" en dat "(d)eze pleegvorm (...) ook 
(moet) toelaten aan diegene aan wie de geldboete wordt opgelegd, om bij de ken-
nisgeving overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit van de Vlaamse Rege-
ring van o.a. in bijlage het afschrift van het proces-verbaal waarin de inbreuk op 
het stakingsbevel wordt vastgesteld, inzicht te hebben in de motieven van de be-
slissing en hem zodoende toe te laten met kennis van zaken de voorziene rechts-
middelen aan te wenden" (...).

De appelrechters stellen echter geenszins vast, noch door eigen motieven noch 
door het bijtreden van het beroepen vonnis, dat de rekenplichtige van het Grond-
fonds door de afwezigheid van de voornoemde vermeldingen in het proces-ver-
baal van 29 november 2002 houdende vaststelling van de inbreuk op het sta-
kingsbevel, te dezen effectief niet over voldoende informatie beschikte om de 
administratieve geldboete op te leggen, terwijl evenmin wordt vastgesteld dat uit 
de voorliggende gegevens niet afdoende zou blijken dat er sprake was van een 
inbreuk op het stakingsbevel op grond waarvan in beginsel een administratieve 
geldboete kon worden opgelegd. Zo ook wordt door het hof van beroep niet vast-
gesteld dat de rechten van de verweersters, ingevolge de afwezigheid van deze 
vermeldingen in het proces-verbaal, daadwerkelijk zouden zijn gekrenkt.
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Daarentegen wordt door de appelrechters wél uitdrukkelijk vastgesteld dat "de 
inbreuk op dat bevel (...) reeds (werd) vastgesteld door de bevoegde verbalisant 
op 29 november 2002" (...).

In het licht van die feitelijke gegevens kon het hof van beroep dan ook niet 
wettig tot het besluit komen dat "de bevoegde ambtenaar van het Grondfonds (...) 
ten onrechte op 17 december 2002 besloten (heeft) om aan (de verweersters) een 
administratieve geldboete op te leggen" omdat "het proces-verbaal van vaststel-
ling van de inbreuk van 29 november 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het (...) 
besluit  van  de  Vlaamse  Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt". 
Deze beslissing doet immers afbreuk aan de in artikel 156, §1, van het decreet 
van 18 mei 1999 in geval van een inbreuk op een stakingsbevel voorgeschreven 
administratieve geldboete, en gaat er voorts ten onrechte van uit dat de in artikel 
2, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 bedoelde ver-
meldingen op straffe van nietigheid zouden zijn voorgeschreven of substantieel 
zouden zijn.

Hieruit volgt dat de appelrechters hierdoor dan ook artikel 156 van het decreet 
van 18 mei 1999 "houden de organisatie van de ruimtelijke ordening" en de arti-
kelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 "be-
treffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd 
stakingsbevel schenden".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 

april 2000 betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een 
bekrachtigd  stakingsbevel,  stuurt  de  stedenbouwkundige  inspecteur  een  door 
hem eensluidend verklaard afschrift van de beslissing waarbij hij het stakingsbe-
vel bekrachtigt naar de rekenplichtige van het Grondfonds.

Krachtens artikel 2, §2, van dit besluit stuurt de bevoegde verbalisant een door 
hem eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal naar de rekenplichti-
ge van het Grondfonds. Het proces-verbaal bevat minstens de volgende vaststel-
lingen:

- 1° de identiteit van de persoon of de personen die handelingen, werken of 
wijzigingen heeft of hebben voortgezet in strijd met het stakingsbevel; 

- 2° een omschrijving van de handelingen, werken of wijzigingen die werden 
voortgezet in strijd met het stakingsbevel;

- 3° de redenen waarom de onder 2° vermelde handelingen, werken of wijzi-
gingen strijdig zijn met het stakingsbevel;

- 4° een verwijzing naar artikel 154 tot en met 157 van het decreet.
De verbalisant voegt eventuele andere stukken ter staving van het misdrijf bij.
2. De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 moeten worden opgenomen in het 
proces-verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd stakingsbevel vaststelt, zijn 
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
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De afwezigheid van die vermeldingen leidt niet noodzakelijk tot de nietigheid 
van het proces-verbaal dat de inbreuk op een bekrachtigd stakingsbevel vaststelt 
of tot de nietigheid van de daaropvolgende beslissing van de rekenplichtige tot 
het opleggen van een administratieve geldboete.

Dergelijke onregelmatigheden kunnen slechts door de rechter worden gesanc-
tioneerd indien de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten zijn voorge-
schreven, in zijn belangen is geschaad.

3.  De appelrechters treden het  vonnis van de eerste rechter  bij  "waar werd 
overwogen dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 novem-
ber 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse 
Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt".  De  eerste  rechter  heeft 
vastgesteld dat dit proces-verbaal niet de redenen vermeldde waarom de vastge-
stelde handelingen, werken of wijzigingen strijdig waren met het stakingsbevel 
en geen verwijzing bevatte naar de artikelen 154 tot en met 157 van het Decreet.

De appelrechters stellen aldus vast dat dit proces-verbaal niet de vermeldingen 
bevatte die worden opgelegd door artikel 2, §2, 3° en 4°, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 28 april 2000.

4. De appelrechters die oordelen dat de bevoegde ambtenaar ten onrechte een 
administratieve geldboete heeft opgelegd omwille van het ontbreken in het pro-
ces-verbaal van de vermeldingen bedoeld in artikel 2, §2, 3° en 4°, van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000, zonder hierbij na te gaan of de 
verweersters hierdoor in hun belangen zijn geschaad, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht en schenden deze wettelijke bepaling.

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 aan de feitenrechter 

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

13 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 405

1° KAMER - 13 september 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR KARAKTER - 
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OPHEFFING - STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING - BURGELIJK RECHTER - GEVOLG

De  opheffing  van  het  strafbare  karakter  van  het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg;  deze wijziging  brengt  evenwel  niet  met  zich  mee dat  de  instandhouding,  die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken 
van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter1. (Artt. 146, 149 en 151, Decr. Vl. R. 
18 mei 1999)

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR LIMBURG T. T. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Strafwetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 146, 149 en 151 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening", de artikelen 146 en 149 zoals gewijzigd 
door de artikelen 7 en 8 van het decreet van 4 juni 2003 "houdende wijziging van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, wat het handhavingsbeleid betreft".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters 

daarin het hoger beroep van de verweerders gegrond en het incidenteel beroep 
van de eiser ongegrond verklaren, het beroepen vonnis dienvolgens hervormen 
en eisers herstelvordering ongegrond verklaren en de eiser tot de gerechtskosten 
veroordelen. De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:

"1. (De verweerders) roepen in dat de woning nummer 124 werd gebouwd zo-
als vergund.

De woning werd niet opgericht conform de goedgekeurde plannen van 3 april 
1996. Volgens de verkavelingsvoorschriften dient de woning ingeplant op 3 me-
ter van de respectieve perceelsgrenzen. Dit is niet gebeurd. Landmeter-expert Jos 
Vandeweyer werd aangesteld als gerechtsdeskundige in een procedure die inmid-
dels voor de vrederechter van het kanton Bree werd gevoerd tussen de nieuwe ei-
genaars van onderhavig pand gelegen X. te Bocholt .met betrekking tot de juiste 
scheidingslijn tussen de beide percelen ten kadaster gekend onder nr. sectie A, 

1 Zie  Cass.  10 okt.  2006,  A.R.  P.06.0640.N,  nr.  473,  over  dezelfde  problematiek,  evenwel  met 
betrekking tot de herstelvordering ingesteld voor de strafrechter.
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nrs. 273 M en 273 L. (De verweerders) leggen dit verslag neer. Beide partijen 
gaan akkoord met het opmetingsplan van deze deskundige. Krachtens dit gewij-
zigde opmetingsplan is de woning ingeplant op 2,36 m vooraan en op 2,71 m 
achteraan van de scheidingslijn met het perceel nr. 273/L.

Deze opmeting heeft tot gevolg dat de woning over een lengte van 7,75 met 64 
cm vooraan en 29 cm achteraan werd gebouwd in een zone waar geen bouwwer-
ken werden vergund of toegelaten. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de 
voorgelegde stukken uitgaande van de gemeente Bocholt. Het door (de verweer-
ders) voorgelegd attest van de gemeente Bocholt, ondertekend door de burge-
meester en de secretaris op 22 november 2000 dat voor zover bekend voor het 
onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld, sluit het bestaan 
van deze bouwovertreding niet uit. Het schepencollege van de gemeente Bocholt 
had voordien bij brief van 24 februari 2000 aan de afdeling ROMH Limburg de 
bouwovertreding gemeld en was van oordeel dat een betaling gelijk aan de meer-
waarde moet gebeuren, zoals voorgeschreven in artikel 68, §1, C van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening van 22 oktober 1996. De latere brief van 18 
juni 2001 van het schepencollege van de gemeente Bocholt aan de eerste (ver-
weerder) waarbij de vraag rijst of een meerwaarde moet worden betaald omdat 
door de wijziging van de perceelsgrens de woning te kort tegen die perceelgrens 
werd gebouwd en er geen meerwaarde zou zijn door het bouwen van een grotere 
woning, geeft geen verdere toelichting over de wijziging van de perceelsgrens 
die enkel na een verkavelingswijziging zou moeten gebeuren. Wanneer aanvan-
kelijk onderhavig pand werd gebouwd op 6 meter van de aanpalende woning, 
dient te worden besloten dat volgens de vastgestelde scheidingslijn tussen beide 
percelen,  het  pand  niet  werd  opgericht  overeenkomstig  de  verkavelingsvoor-
schriften die een afstand van 3 meter van de scheidingslijn opleggen. Het pand 
staat dienvolgens voor een gedeelte in een bouwzone waar niet mocht worden 
gebouwd en heeft hierdoor een meerwaarde verworven.

(De verweerders) roepen in dat een herstelmaatregel enkel kan worden gevor-
derd als het ten laste gelegde misdrijf is bewezen. Volgens (de verweerders) slui-
ten overmacht en dwaling het bestaan van een misdrijf uit.

Of het vergunde bouwvolume al dan niet werd vergroot door het gebouw op 
minder dan drie meter van de scheidingslijn op te richten of te behouden, is hier-
bij irrelevant. Vast staat dat het gebouw in strijd met de verkavelingsvoorschrif-
ten werd opgericht en behouden op een afstand van minder dan drie meter van de 
scheidingslijn zodat een gedeelte van het gebouw staat in een zone waar geen 
bouwwerken mogen worden opgericht.

(De verweerders) kochten ingevolge proces-verbaal van toewijzing in openba-
re verkoop op 3 september 1999 een gebouw dat op dat ogenblik op minder dan 
drie meter van de scheidingslijn was rechtgezet.

Het proces-verbaal van stelling dd. 9 februari 2000 stelt vast dat de eerste (ver-
weerder): "wederrechtelijk bouwwerken heeft uitgevoerd en/of in stand gehou-
den.

Deze werken bestaan uit de oprichting van een woning niet conform de goed-
gekeurde bouwplannen waarvoor door het college van burgemeester en schepe-
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nen van de gemeente Bocholt op 3 april 1996 een bouwvergunning werd ver-
leend op naam van M. A., de toenmalige eigenaar van dit lot 4.

De ruwbouw is volledig klaar. Het dak van de woning is nog niet volledig ge-
realiseerd. De houten dakkepers zijn reeds ingebracht.

De goedgekeurde bouwplannen voorzien een inplanting op 3 meter van de zij-
delingse perceelsgrenzen. De constructie werd echter ingeplant op 2.09 m (voor-
zijde) en op 2.17 m (achterzijde) van de perceelsgrens rechts in plaats van 3.00 
m (zie opmetingsplan van 03/08/9 in bijlage).

De bouwplaats is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkave-
ling (7080v25 - lot 4).

Deze werken werden uitgevoerd: - niet in overeenstemming met de goedge-
keurde plannen en bepalingen van het vergunningsbesluit, verleend door het col-
lege van burgemeester  en schepenen van de gemeente in  zitting van: 3  april 
1996, en zijn derhalve in overtreding met de bepalingen van artikels 42 en 43 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996.

Uit het bovenstaande blijkt dat op (de eerste verweerder) de dwang- en strafbe-
palingen voorzien in titel IV, hoofdstuk IV, van vernoemd decreet van toepas-
sing zijn".

Uit die vaststelling volgt niet dat (de verweerders) zelf werken hebben uitge-
voerd. Zij kochten een bestaande bouwvolume. Enkel werd vastgesteld dat het 
gebouw was opgericht op een afstand van minder dan 3 meter van de zijdelingse 
perceelsgrenzen.  Dit  proces-verbaal  vermeldt:  "wederrechtelijk  bouwwerken 
heeft uitgevoerd en/of in standgehouden". Op grond van dit proces-verbaal van 9 
februari 2000 toont (de eiser) niet aan dat (de verweerders) bouwwerken hebben 
uitgevoerd aan de woning in een zone alwaar geen bouwwerken vergund of toe-
gelaten zijn.

Het  instandhouden  van  het  wederrechtelijk  opgetrokken  bouwvolume  staat 
vast.

2. Krachtens artikel 146, eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
decreet van 1 maart 2002, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 
5 jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze 
straffen alleen, de persoon die:

1° de bij artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen, 
hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij 
in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt.

Krachtens artikel 99, §1, 1°, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij artikel 
4, 1°, van het decreet van 13 juli 2001, mag niemand zonder voorafgaande ste-
denbouwkundige vergunning bouwen, op een grond een of meer vaste inrichtin-
gen plaatsen,  een bestaande vaste  inrichting of  bestaand bouwwerk afbreken, 
herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudingswer-
ken - of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit.
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Aan artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening werden door het decreet van 4 juni 2003 een derde en 
vierde lid toegevoegd.

Het derde lid luidt als volgt:
"De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste 

lid 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen 
of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor 
de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 
uitvoeringsplan of plan van aanleg".

Het vierde lid licht toe wat onder ruimtelijk kwetsbare gebieden wordt ver-
staan.

Onderhavig verkaveling behoort niet tot de in het vierde lid opgesomde ruim-
telijke kwetsbare gebieden, met name de groengebieden, natuurgebieden, natuur-
gebieden  met  wetenschappelijke  waarden,  natuurreservaten,  natuurontwikke-
lingsbieden,  parkgebieden,  bosgebieden,  valleigebieden,  brongebieden,  agrari-
sche gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bij-
zondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling 
en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg, alsook 
de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebie-
den, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen 
tot bescherming van de kunstduinen.

Dit decreet van 4 juni 2003 is krachtens zijn artikel 12 in werking getreden op 
de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 22 augustus 
2003. Bij de beoordeling van het wederrechtelijk instandhouden dient bijgevolg 
rekening te worden gehouden met het derde en vierde lid die aan artikel 146 wer-
den toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003. (De verweerders) hebben de 
toepassing van dit nieuwe decreet in het debat gebracht.

Het door (de verweerders) neergelegde afschrift van het arrest nr. 14/2005 van 
het Arbitragehof van 19 januari 2005, heeft onder meer in artikel 146, derde lid, 
van het decreet van het Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 7 van het decreet 
van het Vlaams Gewest van 4 juni 2003, de woorden vernietigd "voorzover ze 
geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonen-
den of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouw-
kundige  voorschriften  inzake  de  bestemming krachtens  het  ruimtelijk  uitvoe-
ringsplan of plan van aanleg".

Ingevolge het decreet van 4 juni 2004 geldt hier de strafsanctie voor het in-
standhouden van de inbreuken niet langer. Het misdrijf zelf van het instandhou-
den valt weg. Dit heeft tot gevolg dat er geen herstelmaatregel meer kan worden 
bevolen door de burgerlijke rechter.

De vordering van (de eiser) is ongegrond.
De overige argumenten van (de verweerders) zijn niet verder dienend (p. 3-8 
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van het bestreden arrest).
Grieven
Uit de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser in zijn 

hoedanigheid  van  bevoegd  Stedenbouwkundig  Inspecteur  bij  gerechtsdeur- 
waardersexploot van 30 april 2001 overging tot dagvaarding van de verweerders 
voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, op 
grond van artikel 151 van het decreet van 18 mei 1999, teneinde hen, bij wijze 
van herstelvordering, te horen veroordelen tot het betalen van een meerwaarde-
som van 397.262 BEF, thans 9.847,87 euro, meer de intresten en de kosten, we-
gens de stedenbouwkundige inbreuken die m.b.t. hun onroerend goed werden ge-
pleegd.

Te dezen stellen de appelrechters in de bestreden beslissing uitdrukkelijk vast 
"dat het gebouw in strijd met de verkavelingsvoorschriften werd opgericht en be-
houden op een afstand van minder dan drie meter van de scheidingslijn zodat een 
gedeelte van het gebouw staat in een zone waar geen bouwwerken mogen wor-
den opgericht" (tweede alinea van p. 5 van het bestreden arrest) en dat "(h)et in-
standhouden van het wederrechtelijk opgetrokken bouwvolume (...) vast(staat)" 
(derde alinea van p. 6 van het bestreden arrest).

De op het ten laste gelegde instandhoudingsmisdrijf gebaseerde herstelvorde-
ring die eiser op grond van het voormelde artikel 151 had ingesteld, wordt door 
het hof van beroep evenwel afgewezen op grond van de redenering dat de straf-
sanctie voor de desbetreffende instandhouding - ingevolge de wijziging van arti-
kel 146 van het decreet van 18 mei 1999 door artikel 7 van het decreet van 4 juni 
2003 - met ingang van 22 augustus 2003 niet meer geldt, gelet op de omstandig-
heid dat de bewuste constructies niet gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar ge-
bied (p. 7-8 van het bestreden arrest).

Evenwel staat te dezen vast dat de herstelmaatregel, nl. de door de eiser gevor-
derde betaling van een meerwaardesom, reeds vóór 22 augustus  2003,  d.w.z. 
vóór de inwerkingtreding van het  decreet  van 4 juni  2003, bij  de burgerlijke 
rechtbank aanhangig werd gemaakt in de procedure die tot het thans bestreden 
arrest heeft geleid, nu die vordering reeds werd ingesteld bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot van 30 april 2001.

Het hof van beroep kon dan ook niet wettig oordelen dat "er geen herstelvor-
dering meer kan worden bevolen door de burgerlijke rechter", louter op grond 
van de vaststelling dat "(i)ngevolge het decreet van 4 juni 2004 (...) de strafsanc-
tie voor het instandhouden van de inbreuken niet langer (geldt)" en dat "(h)et 
misdrijf  zelf  van  het  instandhouden  (...)  weg(valt)"  (p.  8  van  het  bestreden 
arrest).

De omstandigheid dat de strafsanctie voor het instandhouden van de ten laste 
gelegde inbreuken sinds de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003 op 
22 augustus 2003 (art. 12 van dit decreet) inderdaad niet geldt wanneer de be-
wuste werken niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, doet immers 
geen afbreuk aan de tijdig en regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering, 
waarover de rechter, niettegenstaande het gedeeltelijke depenaliseren van het in-
standhoudingsmisdrijf met ingang van 22 augustus 2003, uitspraak dient te doen.
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Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de terugwerkende kracht van de mil-
dere strafwet, zoals bedoeld in artikel 2 van het Strafwetboek, aangezien de her-
stelmaatregel geen straf inhoudt, zodat de wijziging van wettelijke en decretale 
bepalingen die een invloed zouden hebben op de herstelvordering - behoudens 
uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, die te dezen evenwel niet aan de orde 
zijn - slechts kan gelden voor de toekomst overeenkomstig artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Uit de omstandigheid dat de "strafsanctie" te dezen "niet geldt", kan overigens 
slechts worden afgeleid dat er met ingang van 22 augustus 2003 een strafuitslui-
tingsgrond aan de orde is, die geen afbreuk doet aan de verplichting voor de 
rechter om uitspraak te doen over de voordien regelmatig aanhangig gemaakte 
herstelvordering.

Dit  laatste geldt bovendien ook in zoverre zou worden aangenomen dat  de 
door artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 aan artikel 146 van het decreet van 
18 mei 1999 aangebrachte wijziging niet als een strafuitsluitingsgrond maar wel 
als een gedeeltelijke opheffing van het misdrijf van instandhouding moet worden 
beschouwd. De omstandigheid dat een strafwet op grond waarvan een burgerlij-
ke of aanverwante vordering, zoals te dezen de herstelvordering, tijdig en regel-
matig bij de rechter aanhangig werd gemaakt, nadien wordt opgeheven, doet im-
mers geen afbreuk aan de verplichting voor deze rechter om te statueren over 
deze vordering.

Uit de loutere vaststelling dat het instandhoudingsmisdrijf op grond waarvan 
de herstelvordering werd ingeleid niet meer strafbaar is, kon door het hof van be-
roep bijgevolg niet wettig worden afgeleid dat het herstel niet meer kon worden 
bevolen.

Dienvolgens miskennen de appelrechters de verplichting om uitspraak te doen 
over de regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering (schending van de arti-
kelen 146, 149 en 151 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening", de artikelen 146 en 149 zoals gewijzigd door de ar-
tikelen 7 en 8 van het decreet van 4 juni 2003 "houdende wijziging van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat 
het handhavingsbeleid betreft", en, voor zoveel als nodig, tevens schending van 
de artikelen 2 van het Strafwetboek en 2 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Bij decreet van 4 juni 2003 werd de volgende tekst als derde lid ingevoegd 

in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening (hierna Stedenbouwdecreet): "De strafsanctie voor het in-
standhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt 
niet voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet 
gelegen zijn in de ruimtelijke kwetsbare gebieden, voor zover ze geen onaan-
vaardbare  stedenbouwkundige  hinder  veroorzaken  voor  de  omwonenden  of 
voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of 
plan van aanleg".
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2. Bij arrest 14/2005 van 19 januari 2005 vernietigde het Grondwettelijk Hof 
in artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet, zoals ingevoerd bij decreet van 4 
juni 2003, de woorden "voor zover ze geen onaantastbare stedenbouwkundige 
hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk 
vormen op de  essentiële  stedenbouwkundige voorschriften inzake  de  bestem-
ming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg".

Ingevolge voormeld arrest  van het  Grondwettelijk Hof geldt  de strafsanctie 
voor het misdrijf van instandhouding slechts in het enkele geval van instandhou-
ding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

3. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
door artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet heeft het verval van de op het 
misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg.

Deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de instandhouding, die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan 
uitmaken van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser bij 
dagvaarding  betekend op  30  april  2001 een  civielrechtelijke  herstelvordering 
heeft ingesteld strekkende tot het bepalen van de meerwaarde overeenkomstig 
artikel  149, §5, van voormeld decreet,  naar  aanleiding van een op 9 februari 
2001 opgesteld  proces-verbaal  van  vaststelling,  van  uitvoering  en/of  in  stand 
houden van wederrechtelijk uitgevoerde bouwwerken.

De appelrechters stellen vast:
-  het instandhouden van het  wederrechtelijk opgetrokken bouwvolume staat 

vast; 
-  onderhavige verkaveling behoort  niet  tot  de  in  het  vierde lid  opgesomde 

ruimtelijke kwetsbare gebieden.
Zij oordelen, met verwijzing naar het bij decreet van 4 juni 2003 ingevoegde 

derde en vierde lid van artikel 146 van voormeld decreet alsook naar het arrest 
14/2005 van het Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005, dat de strafsanctie voor 
het instandhouden van de inbreuken niet langer geldt, met als gevolg dat er geen 
herstelmaatregel meer kan worden bevolen door de burgerlijke rechter.

5. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 146 van het Ste-
denbouwdecreet.

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

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

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

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

13 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 406

1° KAMER - 14 september 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - VEREFFENING - VEINZING - VOORWAARDEN

Noch de overwegingen van het arrest dat de vereffening van een besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheidstelling niet verantwoord is door haar financiële toestand 
of door een zodanig gebrek aan samenwerking tussen de vennoten dat een voortzetting  
van de activiteit van de vennootschap onmogelijk wordt, maar door de bedoeling om de 
roerende voorheffing op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de  
overwegingen betreffende de wijze  waarop vereffening  is  gebeurd  of  betreffende het 
verzuim van de vereffenaar in  dat  verband,  zonder  dat  het  arrest  vaststelt  dat  hij  is  
tekortgeschoten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, kunnen de beslissing naar recht  
verantwoorden dat die vereffening geveinsd was1.

(P. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1165 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel dat zegt dat de gevolgen van de niet-geveinsde han-

delingen en overeenkomsten op het vermogen van de contractanten aan derden 
kunnen worden tegengeworpen;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 406.



Nr. 406 - 14.9.07 HOF VAN CASSATIE 1625 

de artikelen 2, 13ter, 13quater, §1, 13quinquies, 178, 184, 185, 186, 188 en 
194 van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals die artikelen 
van kracht waren vóór de wet van 19 april 1995;

de artikelen 172, 175 en 227 van het Wetboek van vennootschappen;
de artikelen 354, 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992, laatstgenoemd artikel zoals het met terugwerkende kracht werd gewij-
zigd bij de wet van 6 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de wet van 24 decem-
ber 2002.

Aangevochten beslissingen
Met verwijzing naar de kennisgeving van ambtshalve aanslag van 24 maart 

1997 stelt het arrest in hoofdzaak het volgende vast: (1) de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid Imprimerie Pierre Plumhans (hierna: "de 
eiseres"), met maatschappelijke zetel in de rue des Alliés 29 tot 35, in Verviers, 
in een pand dat toebehoort aan haar belangrijkste vennoot, Pierre Ploumhans, is 
in vereffening gesteld bij een beslissing van de buitengewone algemene venno-
tenvergadering van 7 december 1992 (bekendgemaakt in de bijlage bij het Bel-
gisch Staatsblad van 29 december 1992) en Pierre Ploumhans werd als vereffe-
naar aangesteld; het kapitaal van die vennootschap was vertegenwoordigd door 
2.200  aandelen  die  aldus  waren  verdeeld:  Pierre  Ploumhans:  2.188;  Georges 
Ploumhans: 6; Annette Ploumhans: 6; (2) bij akte van 14 december 1992 hebben 
Pierre en Georges Ploumhans de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Pierre  Plumhans (hierna:  "de  Nieuwe Vennootschap")  opgericht,  met 
maatschappelijke zetel op het adres waar voorheen de maatschappelijke zetel van 
de eiseres was gevestigd; van de 3.700 aandelen die het kapitaal van de Nieuwe 
Vennootschap vertegenwoordigen, heeft Pierre Ploumhans op 3.695 ervan inge-
tekend en Georges Ploumhans op 5; nog voor de oprichting van de Nieuwe Ven-
nootschap had het ministerie van het Waalse Gewest ermee ingestemd, bij brief 
van 20 november 1992, dat de Nieuwe Vennootschap de steun kon blijven genie-
ten die aan de eiseres was toegekend op voorwaarde dat 1° de oorspronkelijke 
activiteit zou worden stopgezet; 2° de investeringen op grond waarvan die steun 
was toegekend overgeheveld zouden worden naar de nieuwe rechtsconstructie; 
3° het Gewest de statuten van de Nieuwe Vennootschap bezorgd zou krijgen; in 
feite is het Waalse Gewest aan de Nieuwe Vennootschap de steun blijven betalen 
die de eisende vennootschap genoot; het telefoon- en faxnummer van de Nieuwe 
Vennootschap zijn dezelfde als die van de eiseres; bij overeenkomst van 2 febru-
ari 1993 heeft de eiseres in vereffening een gedeelte van haar exploitatiemateri-
eel verkocht aan de Nieuwe Vennootschap voor de prijs van 4.818.000 frank ex-
clusief btw, en aldus een meerwaarde van 250.000 frank gerealiseerd; de overige 
materiële activa werden overgenomen door de Nieuwe Vennootschap en geboekt 
tegen de boekhoudkundige waarde die ze bij de eiseres hadden; de vier perso-
neelsleden van de eiseres werden door de Nieuwe Vennootschap overgenomen 
vanaf  1  januari  1993 zonder  opzeggingsvergoeding noch vervroegd vakantie-
geld; de Nieuwe Vennootschap heeft hun verzekerd dat zij de bij de eiseres ver-
worven anciënniteit konden behouden; de Nieuwe Vennootschap is de verzeke-
ringscontracten die door de eiseres waren aangegaan verder blijven uitvoeren; de 
Nieuwe Vennootschap is de huur van het pand waar haar maatschappelijke zetel 
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was gevestigd, blijven betalen aan Pierre Ploumhans, zonder dat daarvoor een 
schriftelijk huurcontract werd opgemaakt; de Nieuwe Vennootschap heeft de ac-
tiviteit van de eisende vennootschap volledig overgenomen vanaf 1 januari 1993 
zonder dat laatstgenoemde haar enige prijs heeft gevraagd voor de overname van 
haar immateriële activa; (3) de boekhoudkundige toestand van de eiseres werd 
afgesloten op 31 december 1992 en die vennootschap heeft naderhand geen en-
kele activiteit meer gehad; tijdens de periode van 31 december 1992 tot 24 juli 
1993 heeft de vereffenaar van de eiseres het maatschappelijk vermogen, voor een 
bedrag van 9.206.136 frank, verdeeld onder haar aandeelhouders; die verdeling 
had betrekking, ten belope van 700.000 frank, op het gestorte kapitaal van de ei-
seres,  en  voor  het  resterende  bedrag  van  8.506.136  frank,  op  gereserveerde 
winst; de vereffenaar heeft de roerende voorheffing op die verdelingen niet inge-
houden noch aan de verweerder gestort omdat hij van oordeel was dat zij niet 
verschuldigd was ingevolge de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992; (4) de vereffening van de eiseres werd beëindigd 
door een buitengewone algemene vergadering van 24 juli 1993, waarvan het pro-
ces-verbaal bij uittreksel is bekendgemaakt in de bijlage van het Staatsblad van 
10 augustus 1993; (5) uit die vaststellingen heeft "een kennisgeving van ambts-
halve aanslag in de roerende voorheffing" die op 24 maart 1997 gestuurd werd 
aan "de h. Ploumhans P., vereffenaar van de bvba Imprimerie Pierre Plumhans in 
vereffening" de volgende gevolgtrekkingen gemaakt: "1) de invereffeningstelling 
en de vereffening zijn geveinsd om de begunstigden van het verdeelde maat-
schappelijk vermogen de mogelijkheid te bieden de belasting te ontduiken; de ju-
ridische gevolgen van een werkelijke vereffening werden niet nageleefd; 2) bij-
gevolg vormt de verdeling van het maatschappelijk vermogen een uitkering van 
'gewone dividenden'; die als volgt is berekend: (a) verdeling van het maatschap-
pelijk vermogen: 9.206.136 frank; (b) terugbetaling van het werkelijk gestorte 
kapitaal: 700.000 frank; (c) uitkering van gewone dividenden: 8.506.136 frank"; 
na die  kennisgeving van ambtshalve aanslag,  heeft  de verweerder  op 24 juni 
1997 (binnen de termijn van vijf jaar die is voorgeschreven bij artikel 354, twee-
de lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van fraude) 
een aanslag in de roerende voorheffing ingekohierd van 25 pct. van het brutobe-
drag van de reserves die vervat waren in de vereffeningsverdelingen, zijnde 25 
pct. van 100/75e van 8.506.136 frank en werd die aanslag vermeerderd met een 
verhoging van 50 pct.; (6) het bezwaar van de vereffenaar van de eiseres tegen 
die heffing werd verworpen bij beslissing van de gewestelijk directeur der direc-
te belastingen te Luik van 19 april 2000; de vereffenaar heeft tegen die beslissing 
een voorziening ingesteld voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik en heeft 
de fiscaal adviseur van de eiseres, de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Société verviétoise de fiscalité, tot gedwongen tussenkomst opge-
roepen teneinde, subsidiair, te vorderen dat zij veroordeeld zou worden om hem 
te vrijwaren tegen alle bedragen die hij aan de verweerder zou moeten betalen 
naar aanleiding van de te wijzen beslissing op de voorziening in belastingzaken; 
bij vonnis van 25 september 2003 heeft de rechtbank de litigieuze aanslag in de 
roerende voorheffing vernietigd en de oproep tot gedwongen tussenkomst ont-
vankelijk maar niet-gegrond verklaard; (7) voor het hof van beroep heeft de ver-
effenaar met name het bestaan van een veinzing betwist en aangevoerd dat de li-
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tigieuze heffing vastgesteld was met schending van artikel 354 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 dat betrekking heeft op de aanslagtermijnen,

vervolgens wijzigt het arrest het beroepen vonnis op het hoger beroep van de 
verweerder en beslist "dat de invereffeningstelling en de vereffening geveinsd 
zijn om de begunstigden van het verdeelde maatschappelijk vermogen de moge-
lijkheid te bieden de belasting te ontduiken", dat de veinzing eveneens betrek-
king heeft op de oprichting van de nieuwe vennootschap, dat de artikelen 209 en 
264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet gelden voor de 
verdeling die de vereffenaar in dit geval heeft uitgevoerd, dat de litigieuze hef-
fing rechtsgeldig is ingekohierd binnen de termijn van vijf jaar die is voorge-
schreven bij artikel 354, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 in geval van fraude en, bijgevolg, "voor recht zegt dat de aanslag in de 
roerende voorheffing ... vermeerderd met verhogingen verschuldigd is en inge-
vorderd mag worden".

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
(1) "Opdat er sprake kan zijn van veinzing moet de administratie aantonen:
- dat de werkelijke toestand wordt verhuld door een fictieve handeling;
-  dat  de belasting wettelijk verschuldigd is  wegens de geveinsde rechtstoe-

stand. 
Er  is  weliswaar geen sprake van verboden veinzing t.a.v.  de fiscus  en dus 

evenmin van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst 
benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel enige 
wettelijke verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan 
zij alle gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm die ze eraan geven niet de meest 
gebruikelijke ...

Er dient te worden nagegaan of de partijen alle gevolgen van hun handelingen 
hebben aanvaard. Volgens de gegevens van de taxatieambtenaar is dat hier niet 
het geval.

(2) Het Hof van Cassatie omschrijft de vereffening als 'l'ensemble des opérati-
ons qui, à la suite de la dissolution d'une société commerciale, tendent au paie-
ment des créanciers à l'aide de l'actif social en à la répartition du reliquat éventu-
el entre les associés' (Cass., 8 mei 1930, Pas., 1930, I, 202). Met de vereffening 
van een handelsvennootschap wil men dus wel degelijk een einde maken aan 
haar activiteiten en haar vermogen verdelen onder de vennoten nadat alle schul-
den jegens derden zijn aangezuiverd (...). De vereffenaar mag dus alle lopende 
verrichtingen beëindigen en, om te vereffenen, moet hij een inventaris opmaken 
van alle waarden, en meer bepaald van de activa, met inbegrip van de immaterië-
le activa.

(De eiseres) bewijst geenszins dat dergelijke verplichtingen zijn nagekomen. 
De ware aard der dingen toont aan dat alle activa niet regelmatig te gelde zijn ge-
maakt door de vereffenaar, die slechts enkele activa (materiële activa) te gelde 
heeft gemaakt en ze heeft doorverkocht aan de vennootschap die hij als hoofd-
aandeelhouder controleert.

De taxatieambtenaar heeft bijgevolg terecht uit die vaststellingen afgeleid dat 
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de invereffeningstelling en de vereffening (van de eiseres) geveinsd zijn om de 
begunstigden van het verdeelde maatschappelijk vermogen de mogelijkheid te 
bieden de belasting te ontduiken.

(3) Hoewel de vereffening van een vennootschap niet als voorwaarde vereist 
dat het passief het actief overschrijdt, belet dat echter niet dat de invereffening-
stelling van een vennootschap een uitzonderlijke gebeurtenis is in het leven er-
van en zij tot doel heeft een einde te maken aan de activiteit ervan. De vereffe-
ning van een vennootschap wordt gewoonlijk overwogen om een faillissements-
procedure te vermijden wanneer haar toestand precair is, ofwel wanneer het be-
heer van de vennootschap moeilijk blijkt wegens een gebrek aan samenwerking 
tussen de vennoten waardoor de verdere activiteit van de vennootschap onmoge-
lijk wordt ...

In deze zaak heeft (de vereffenaar) de administratie nooit enige verheldering 
gegeven over de redenen waarom de algemene vergadering beslist zou hebben de 
vennootschap te ontbinden. De financiële toestand van de vennootschap stond 
kennelijk niet op het spel en een gebrek aan samenwerking tussen de vennoten 
was moeilijk denkbaar in zoverre de twee vennoten van de vennootschap in ver-
effening, namelijk  de hoofdaandeelhouder en een van zijn medevennoten op-
nieuw opduiken in het kapitaal van de naderhand opgericht vennootschap die alle 
instrumenten heeft overgenomen waarmee de activiteit van de vennootschap kan 
worden voortgezet.

(4) De vennootschaps'overdracht'  die de eiser aanvoert, gebeurde noch door 
een overdracht van aandelen, noch door een overdracht van de handelszaak. De 
enige verrichting tussen de twee vennootschappen betreft de overdracht, in fe-
bruari, van een gedeelte van de materiële activa van de vennootschap. De veref-
fende vennootschap heeft overigens haar activiteit niet voortgezet en, zonder dat 
enige  overdrachtsovereenkomst  gesloten  is  tussen  de  twee  vennootschappen, 
heeft [de Nieuwe Vennootschap] de facto de activiteit overgenomen van de vroe-
gere vennootschap, die wel zonder enige activiteit bleef voortbestaan tot op de 
beëindiging van haar vereffening in juli 1993.

(5) (De eiseres) geeft evenmin opheldering over hetgeen gebeurd is met de 
overige bestanddelen van het actief en van het passief. Aldus weet het hof [van 
beroep] helemaal niet wat er gebeurd is met de schulden jegens de leveranciers 
of met de verrekening van schuldvorderingen bij klanten. De eerste bedoeling 
van de vereffening van de vennootschap blijft de tegeldemaking van de activa 
teneinde alle schulden van de vennootschap te betalen en, desgevallend, het divi-
dend onder de vennoten te verdelen.

Tot slot blijken alle schuldvorderingen en schulden gewoonweg overgenomen 
te zijn, zonder overeenkomst, zonder akkoord, door de nieuw opgerichte ven-
nootschap.

(6) Dat is ook het geval voor de immateriële activa, meer bepaald de klanten. 
Die blijken zelfs niet ingelicht te zijn over de vereffening van de vennootschap 
en over de hervatting van de activiteit door de Nieuwe Vennootschap. De bijna 
identieke benaming van de vennootschappen werden trouwens kennelijk verward 
door derden (zie onder meer de verzekeringspolis bedrijfsleider van Swiss Life 
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waarop  de  vermelding  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid 
Plumhans al voorkomt van 1 december 1990, dus vóór de oprichting van die 
vennootschap in 1992). Hoewel de vereffenaar als eerste opdracht heeft alle acti-
va te valoriseren om ze te gelde te maken, heeft hij dat niet gedaan, met name 
m.b.t. het klantenbestand dat evenwel terstond is overgenomen door de Nieuwe 
Vennootschap. Zoals Van Ryn (t. II, 1e ed., nr. 1044) erop wijst dat er bij een 
vereffening 'il ne subsiste qu'une masse de biens, droits en créances, qu'il s'agit 
de réaliser aussi avantageusement que possible en vue de payer les créanciers so-
ciaux en de répartir le surplus entre les anciens associés'. De zo gunstig mogelij-
ke tegeldemaking van de activa is een van de verplichtingen voor de vereffenaar 
teneinde de aanzuivering van het passief te waarborgen. Indien zij niet wordt na-
gekomen zou de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Hier heeft de vereffenaar geen enkele van die handelingen gesteld. De nieuw op-
gerichte vennootschap heeft noch het klantenbestand gevaloriseerd, noch de ove-
rige bestanddelen van de activa die deel uitmaken van het vermogen van de ven-
nootschap in vereffening, dat gewoonweg werd overgenomen tegen zijn boek-
houdkundige waarde zonder aanpassing. Slechts een gedeelte van de materiële 
activa werd te gelde gemaakt met een meerwaarde van 250.000 frank. Het niet 
valoriseren van de immateriële activa en van een gedeelte van de materiële activa 
toont aan dat (de eiseres) niet echt een vereffening heeft gewild zoals deze in het 
handelsrecht is opgevat.

(7) Overigens staan de personeelsleden van de besloten vennootschap met be-
perkte  aansprakelijkheid  Pierre  Plumhans  die  vermeld  worden  op  de  opgave 
325.10 van het kalenderjaar 1993 eveneens vermeld op de opgave 325.10 van het 
kalenderjaar 1992 die is opgemaakt ten name van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Imprimerie Pierre Plumhans. Het is duidelijk dat de 
personeelsleden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Pierre Plumhans geen enkele opzeggingsvergoeding hebben ontvangen maar en-
kel hun gewone bezoldiging. De onenigheid over de toepassing van de collectie-
ve arbeidsovereenkomst nr. 32bis lijkt hier niet ter zake dienend, aangezien dat 
geschilpunt geen verband houdt met het behoud van de rechten van de arbeiders 
in geval van wijziging van onderneming en met betrekking tot de wil om de acti-
viteit van de vennootschap in vereffening te beëindigen.

(8) Gelet op die gegevens dient aangenomen te worden dat een veinzing werd 
georganiseerd teneinde de betaling van de roerende voorheffing te ontwijken, 
omdat de vereffening van de oorspronkelijke vennootschap niet echt gewild was 
met alle gevolgen die zij met zich meebrengt.

Gelet op de bovenstaande overwegingen heeft de veinzing niet alleen betrek-
king op de vereffening van de (eiseres) maar ook op de oprichting van de nieuwe 
vennootschap.

(9) Uit die overwegingen volgt dat de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 hier niet kunnen worden toegepast aan-
gezien er niet echt een vereffening is geweest, noch een werkelijke verdeling van 
het vermogen van de vennootschap.

(De eiseres) toont niet aan dat zij zich in een toestand bevindt waarin zij zich 
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zou kunnen beroepen op het voordeel van de aangehaalde bepalingen (...).
(10) Tot slot zijn de verhogingen volstrekt naar recht verantwoord gelet op het 

bestaan van de kennelijke fraude".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de vaststellingen van het arrest volgt beslist dat het enige doel van de in-

vereffeningstelling van de eisende vennootschap en van de oprichting van de 
Nieuwe Vennootschap teneinde het personeel, de materiële activa, het klantenbe-
stand, de lopende contracten en de activiteit van de eiseres over te nemen erin 
bestond de verdeling mogelijk te maken van de voorbehouden winst van de ver-
effende vennootschap aan haar vennoten in het kader van een verdeling van het 
vermogen van de maatschappij en aldus de toepassing van de roerende voorhef-
fing te vermijden met toepassing van de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992.

Uit die vaststellingen heeft het hof van beroep evenwel niet naar recht kunnen 
afleiden dat  de voornoemde verrichtingen een veinzing zouden hebben uitge-
maakt teneinde een wettelijk verschuldigde belasting te ontwijken en, bijgevolg, 
fiscale fraude zouden hebben uitgemaakt zodat de verweerder het recht zou heb-
ben te oordelen dat de eisende vennootschap niet in vereffening werd gesteld, dat 
er geen enkele nieuwe vennootschap werd opgericht en dat de verdeling van het 
vermogen van de eisende vennootschap, ten belope van het bedrag van de gere-
serveerde winst, een loutere uitkering van dividenden was waarop de roerende 
voorheffing van toepassing is.

Er is immers geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus even-
min van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benut-
ten om een voordeliger belastingregeling te genieten en daarbij handelingen ver-
richten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen 
verricht om de belastingdruk te verminderen. Door aldus te handelen maken de 
partijen slechts gebruik van de vrijheid van de overeenkomsten en miskennen 
geen enkele door de belastingwet opgelegde verplichting.

In deze zaak kon het hof van beroep uit de vaststellingen van het arrest niet op-
maken dat de vennoten van de eisende vennootschap en de stichters van de Nieu-
we Vennootschap de gevolgen van hun handelingen niet zouden hebben aan-
vaard.

Integendeel, de invereffeningstelling van de eisende vennootschap was op juri-
disch vlak onontbeerlijk om de vereffenaar in staat te stellen om niet alleen de 
beschikbare reserves,  maar ook het  volledige kapitaal onder haar vennoten te 
verdelen aangezien de vennootschapswet een besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid verbiedt vóór de vereffening haar kapitaal tot onder het mi-
nimumkapitaal te verminderen (artikelen 120, 3°, en 122, laatste lid, van titel IX 
van boek 1 van het Wetboek van Koophandel).

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet dat de eisende vennootschap,na 
de verdelingen onder haar vennoten, enig bestanddeel van het actief zou hebben 
overgehouden of dat bepaalde schulden niet door de Nieuwe Vennootschap zou-
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den zijn overgenomen: het arrest stelt daarentegen vast dat "de schuldvorderin-
gen en  schulden  overgenomen blijken  te  zijn,  zonder  (schriftelijke)  overeen-
komst, zonder akkoord (van de schuldeisers) door de nieuw opgerichte vennoot-
schap; dat zulks ook het geval is voor het immaterieel actief, inzonderheid voor 
het klantenbestand"; dat de Nieuwe Vennootschap "de overige bestanddelen van 
het actief dat deel uitmaakte van het vermogen" van de eiseres heeft overgeno-
men "tegen hun boekhoudkundige waarde zonder aanpassing".

Indien het hof van beroep, aan de hand van een feitelijke beoordeling, de mo-
daliteiten van de vereffening die het omschrijft, zoals de overdracht van bepaalde 
bestanddelen van de activa, en meer bepaald van het klantenbestand, naar de 
Nieuwe Vennootschap zonder schriftelijke overeenkomst en zonder tegenpresta-
tie, of het gebrek aan informatie aan de schuldeisers over de overname van de 
verbintenissen van de vennootschap in vereffening door de Nieuwe Vennoot-
schap, als abnormaal had kunnen aanmerken, dan hadden die feiten eventueel de 
aansprakelijkheid van de vereffenaar in het gedrang kunnen brengen, en, op fis-
caal vlak , verantwoorden dat de vennootschap in vereffening, krachtens artikel 
26 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op een abnormaal voor-
deel werd belast maar niet naar recht kunnen verantwoorden dat de vereffening 
van de eisende vennootschap geveinsd of fictief verklaard moet worden.

In zoverre  het  arrest  het  geveinsde  of  fictieve  karakter  van de  vereffening 
grondt op de overweging dat zij niet gerechtvaardigd was door de financiële toe-
stand van de vennootschap of door een onenigheid tussen de vennoten (zie bo-
venstaande redenen, 3), beperkt het arrest op onwettige wijze de bepalingen van 
de  vennootschapswet  betreffende  de  vereffening  van  de  vennootschappen 
(schending van de in het aanhef van het middel aangewezen bepalingen van titel 
IX van boek 1 van het Wetboek van Koophandel met uitzondering van artikel 2).

In zoverre het arrest het fictieve karakter van de vereffening grondt op de over-
weging dat met die vereffening geen einde werd gemaakt aan de activiteit die het 
voorwerp van de eiseres uitmaakte omdat die activiteit werd voorgezet door de 
Nieuwe Vennootschap die was opgericht door de hoofdaandeelhouders van de 
eiseres onder een vergelijkbare benaming, met haar exploitatiezetel op hetzelfde 
adres, die het personeel, de exploitatiemiddelen, de lopende contracten en het 
klantenbestand  van  de  eiseres  heeft  overgenomen,  miskent  het  arrest  dat  de 
Nieuwe Vennootschap een van de eiseres onderscheiden rechtspersoon is (schen-
ding van artikel 2, tweede lid, van titel IX van boek 1 van het Wetboek van 
Koophandel).

Doordat  het  arrest  de  voornoemde  verrichting  als  geveinsd  beschouwt  op 
grond van de overwegingen en van de redenen die hierboven zijn vermeld, mis-
kent het  arrest  bijgevolg het  wettelijk  begrip veinzing (schending van artikel 
1321 van het Burgerlijk Wetboek) en het algemeen rechtsbeginsel dat selon le-
quel les effets que les actes en conventions non simulés ont sur le patrimoine de 
leurs auteurs sont opposables aux tiers,welk beginsel afgeleid is uit artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek (miskenning van dat beginsel en schending van dat 
artikel).

Doordat het arrest oordeelt dat de litigieuze roerende voorheffing kon worden 
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ingekohierd binnen de termijn van vijf jaar die is voorgeschreven door artikel 
354, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval 
van inbreuk op de bepalingen van dat wetboek of van ter uitvoering ervan geno-
men besluiten,  gedaan met bedrieglijk opzet  of  met het  oogmerk te  schaden, 
schendt het bijgevolg dat artikel, en, door te oordelen dat de roerende voorhef-
fing verschuldigd was op de uitkeringen die hadden plaatsgevonden in het raam 
van de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de eiseres, schendt het 
arrest de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Er is geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus evenmin van 

belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benutten om 
een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel enige wettelijke 
verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle ge-
volgen aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen verricht om de belasting-
druk te verminderen.

Het arrest stelt vast dat de eiseres op 7 december 1992 in vereffening is ge-
steld, dat "haar boekhouding [...] op 31 december 1992 werd afgesloten en dat de 
vennootschap nadien geen enkele activiteit meer heeft gehad", dat de eiser, de 
vereffenaar van de vennootschap, alle beschikbare reserves en het volledige ka-
pitaal van de vennootschap onder de vennoten heeft verdeeld en dat, in december 
1992, een nieuwe vennootschap werd opgericht onder de benaming Pierre Plum-
hans.

Het wijst erop "dat de schuldvorderingen en de schulden blijkbaar gewoonweg 
opnieuw werden overgenomen [...] door de nieuw opgerichte vennootschap, dat 
zulks ook het geval is voor het immaterieel actief, inzonderheid voor het klanten-
bestand", dat de nieuwe vennootschap "de overige bestanddelen heeft overgeno-
men van het actief dat deel uitmaakte van het vermogen van de vennootschap in 
vereffening [...] tegen hun boekhoudkundige waarde zonder aanpassing" en stelt 
"de hervatting van de activiteit van de nieuwe vennootschap" vast.

Noch de overwegingen dat de invereffeningstelling van de eiseres niet verant-
woord was door haar financiële toestand of door een zodanig gebrek aan samen-
werking tussen de vennoten dat een voortzetting van de activiteit van de ven-
nootschap onmogelijk werd, maar door de bedoeling om de roerende voorheffing 
op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de overwegingen 
betreffende de wijze waarop vereffening is gebeurd of betreffende het verzuim 
van de eiser in dat verband, zonder dat het arrest vaststelt dat hij is tekortgescho-
ten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, zijn van dien aard dat ze de beslis-
sing van het arrest naar recht kunnen verantwoorden dat de vereffening van de 
eiseres geveinsd was en dat, bijgevolg, de litigieuze roerende voorheffing ver-
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meerderd  met  verhogingen  verschuldigd  was  op  de  uitkeringen  die  hadden 
plaatsgevonden bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de eise-
res.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep van de 

verweerder ontvankelijk verklaart en de voeging van de zaken beveelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

14 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter–  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 407

1° KAMER - 14 september 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE FISCUS - BANKGEHEIM - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

De  administratie  der  directe  belastingen  of  de  administratie  van  de  bijzondere 
belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen schendt het bankgeheim dat is  
ingevoerd  bij  artikel  224,  eerste  lid,  W.I.B.  1964  wanneer  zij  gebruik  maakt  van  de 
inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of van de administratie  
van  de bijzondere  belastinginspectie  die  de  opdrachten  van die  andere  administratie 
uitoefent en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank in te zamelen  
met het oog op het belasten van de cliënten ervan1. (Art. 224, eerste lid, W.I.B. 1964)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. GROUPE SUCRIER nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes: (vertaling)
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. In hoofdzaak stelt het bestreden arrest vast dat het geschil betrekking heeft op een 

aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1990, die werd ingekohierd op 
13 mei 1997.

De  aanslag  is  het  gevolg  van  de  weigering  van  de  eiser  om  te  erkennen  dat  de 
dividenden  die  aan  de  verweerster  werden  uitgekeerd  door  Sotredi,  een  Sicav  naar 
Luxemburgs recht, belastingaftrek genieten als definitief belaste inkomsten.

De  belastingadministratie  oordeelde  dat  de  inschrijving  op  de  Sotredi-aandelen 
geveinsd was en een gelddeposito verhulde.

1 Zie concl. O.M.
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2.  De  litigieuze  heffing  werd  ingekohierd  na  een  enquête  door  de  Bijzondere 
Belastinginspectie bij de kredietinstelling in het kader van een enquête naar de toepassing 
van de taks op de beursverrichtingen (die onder de met het zegel gelijkgestelde taksen 
valt).

Pro memorie: krachtens artikel 205 - 1 van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde 
taksen (WZGT) is de belastingadministratie die bevoegd is voor de heffing van belasting 
op de beursverrichtingen, namelijk de Administratie van de btw, registratie en domeinen 
die  handelt  krachtens  een  bijzondere  machtiging  van  de  directeur-generaal  van  dat 
bestuur, gemachtigd om zonder beperking bij de bankiers meer bepaald mededeling te 
verkrijgen van hun registers, repertoria, boeken en alle andere bescheiden in verband met 
hun handels-, beroeps-, of statutaire bedrijvigheid om zich te kunnen vergewissen van de 
juiste  heffing  van  de te  hunnen laste  of  ten laste  van  derden  vallende met  het  zegel 
gelijkgestelde taksen.

De bijzondere belastinginspectie heeft de inlichtingen die bij een dergelijke enquête 
werden  verkregen  naderhand  gebruikt  teneinde  klanten  van  de  kredietinstelling, 
waaronder de verweerster, te belasten in de vennootschapsbelasting.

Dit is de kern van de zaak.
3. Het bestreden arrest oordeelt dat de inlichtingen die bij een bank zijn verkregen door 

een  administratie  die  optreedt  inzake  met  het  zegel  gelijkgestelde  taksen  niet  mogen 
worden gebruikt om de klanten van die bank in de inkomstenbelastingen te belasten; het 
beslist dat de aanslag berust op onwettige bewijsbestanddelen en derhalve nietig is. 

II. Middel
A) Uiteenzetting
4. Het middel komt op tegen de schending van artikel 224 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen [1964] (W.I.B. 64) en de artikelen 211, §§2 en 3, van het Wetboek 
van met zegel gelijkgestelde taksen (WZGT).

Artikel 224, eerste lid, W.I.B. 64 bepaalt dat, in afwijking van de bepalingen van artikel 
223, en onverminderd de toepassing van de artikelen 221 en 222, de administratie niet 
gemachtigd is in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en 
spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

Daarentegen kan, krachtens artikel 211, §2, eerste lid, WZGT, elke inlichting, stuk, 
proces-verbaal of akte ontdekt of verkregen in het uitoefenen van zijn functies door een 
ambtenaar van een fiscaal rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van 
een der in dat wetboek aangeduide diensten door de Staat ingeroepen worden voor het 
opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som. 

Artikel 243 W.I.B. 64 voorziet in dezelfde bevoegdheid. 
5. Het middel voert aan dat voornoemd artikel 224 W.I.B. 64, behoudens de vermelde 

uitzondering  en  in  de  mate  die  het  omschrijft,  de  bevoegdheden  van  de 
belastingadministraties beperkt die hun zijn toegekend door voornoemd artikel 211, §2, 
WZGT (toepasselijk inzake de taks op de beursverrichtingen) en door voornoemd artikel 
243 W.I.B. 64 (toepasselijk inzake inkomstenbelastingen), slechts van toepassing zou zijn 
op de inlichtingen die verkregen zijn door de administratie der directe belastingen (of, 
desgevallend de bijzondere belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen) in 
het kader van een enquête inzake inkomstenbelastingen.

Voornoemd  artikel  224  W.I.B.  64  zou  niet  gelden  wanneer  die  inlichtingen  zijn 
verkregen in het kader van een enquête door een andere administratie en met betrekking 
tot andere belastingen dan inkomstenbelastingen.

B) Bespreking
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6. De rechtsvraag die het middel stelt is of de bijzondere belastinginspectie die optreedt 
krachtens artikel  87  van  de  wet  van  8  augustus  1980 waarbij  haar  de  bevoegdheden 
worden toegekend  die  de  overige  belastingadministraties  reeds hadden  en  voornoemd 
artikel 205-1 WZGT hanteert om een controle uit te oefenen betreffende de juiste inning 
van die taksen (meer in het bijzonder de taks op de bankverrichtingen), zich naar recht 
kon  beroepen  op  de  bevoegdheden  van  de  administratie  van  de  btw,  registratie  en 
domeinen  om,  met  het  oog  op  de  belasting  van  de  verweerster  in  de 
vennootschapsbelasting, gebruik te maken van de inlichtingen die zij had ingezameld bij 
de bank waar verweerster klant was. 

7. Volgens mij is het antwoord hierop negatief.
Krachtens  artikel  87  van  de  wet  van  8  augustus  1980  betreffende  de  budgettaire 

voorstellen 1979-1980, in de versie die van kracht was ten tijde van de controle, hebben 
de  administratie  van  de  bijzondere  belastinginspectie  (en  de  Administratie  van  de 
ondernemings- en inkomensfiscaliteit) en hun ambtenaren inderdaad de bevoegdheden die 
door  de  wettelijke  en  reglementaire  bepalingen  inzake  belastingen,  rechten  en  taksen 
worden verleend aan de fiscale administraties en aan hun ambtenaren. 

Maar, en het is belangrijk hierop te wijzen, ondanks de polyvalente bevoegdheid van de 
bijzondere belastingsinspectie hebben haar ambtenaren slechts de bevoegdheden die aan 
de overige administraties en hun ambtenaren zijn toegekend. 

De bevoegdheden van de administratie der directe belastingen die bevoegd is voor de 
inkomstenbelastingheffing  voor  de  vennootschappen  worden  echter  beperkt  door 
voornoemd artikel 224, eerste lid, W.I.B. 64. Bijgevolg worden de bevoegdheden van de 
ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie op dezelfde wijze beperkt.

8. Gebruikmaken van de ruime onderzoeksbevoegdheid en het recht om inlichtingen in 
te zamelen die zijn toegewezen aan een andere belastingadministratie, hier die van de btw, 
registratie  en  domeinen,  die  bevoegd  is  voor  de  juiste  inning  van  de  met  het  zegel 
gelijkgestelde taksen, om het in voornoemd artikel 224 vervatte verbod te omzeilen, kan 
evenmin  via  de  bijzondere  belastinginspectie,  aangezien  die  ruime 
onderzoeksbevoegdheid dezelfde is als die welke artikel 243 W.I.B. 64 (336 W.I.B. 92) 
verleent aan de administratie der directe belastingen, die, ook voor haar - we wezen er al 
op - uitdrukkelijk wordt beperkt door voornoemd artikel 224. 

Als men louter op grond van de bewoordingen van voornoemd artikel 224 en zijn plaats 
in de belastingsreglementering, de toepassing van de bij dat artikel opgelegde restricties 
beperkt tot  enkel  de  administratie  der  directe belastingen die onderzoekingen doet  bij 
banken en daarmee gelijkgestelde financiële inlichtingen met het oog op het heffen van 
inkomstenbelastingen, lijkt dit me in strijd te zijn met het voornoemde verbod dat doelt op 
een methode (de belastingheffing bij klanten van financiële instellingen aan de hand van 
de  inlichtingen  die  daar  zijn  ingezameld)  veeleer  dan  op  een  beperking  van  de 
bevoegdheid van een specifieke belastingadministratie.

9. Op straffe van schending van voornoemd artikel 224, eerste lid, dat de administratie 
der  directe  belastingen  verbiedt  inlichtingen  in  te  zamelen  bij  een  bank  en  daarmee 
gelijkgestelde financiële instellingen met het oog op het belasten van hun cliënten, mag 
die  administratie  of  de  administratie  van de bijzondere  belastinginspectie  die  optreedt 
inzake directe belastingen, bijgevolg geen aanslag in de inkomstenbelastingen vaststellen 
ten name van klanten van een bank of daarmee gelijkgestelde financiële instellingen door 
gebruik te maken van de inlichtingen die verkregen zijn door een andere administratie of 
door de administratie van de bijzondere belastinginspectie naar aanleiding van een door 
hen  uitgevoerde  controle  bij  die  bank  of  bij  de  daarmee  gelijkgestelde  financiële 
instellingen betreffende de inning van een andere belasting dan de inkomstenbelasting.

III. Conclusie
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10. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0035.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 224 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, vervat in het ko-

ninklijk besluit van 26 februari 1964;
- artikel 211, §2 en 3, van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde taksen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart de voorziening 

gegrond van de verweerster tegen de bijkomende aanslag in de vennootschapsbe-
lasting die op 13 mei 1977 te harer name is ingekohierd voor het aanslagjaar 
1990 (artikel 720011), voor een bedrag van 20.524.503 BEF, meer bepaald op 
grond van de onderstaande redenen:

"[...] dat (de verweerster) daarentegen terecht aanvoert dat de aanslag nietig is 
wegens de onwettigheid van de bewijzen;

[...] dat de administratie van de bank naamloze vennootschap Crédit Général 
de gegevens ontvangen heeft die zij als bewijskrachtig tegen (de verweerster) be-
schouwt in het kader van een enquête betreffende de taks op de beursverrichtin-
gen;

Dat de administratie, krachtens artikel 205-1 van het Wetboek van met zegel 
gelijkgestelde taksen, weliswaar bevoegd is om in dergelijke aangelegenheden 
van de banken te verkrijgen dat ze haar, onder bepaalde voorwaarden hun regis-
ters, repertoria, boeken, akten en alle andere bescheiden in verband met hun han-
dels-, beroeps- of statutaire bedrijvigheid mededelen ten einde de juiste heffing 
van de ter hunne laste of ten lasten van derden vallende met het zegel gelijkge-
stelde taksen te verzekeren;

Dat de Staat zeker, ook elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, ontdekt of 
verkregen door een ambtenaar van het belastingbestuur in de uitoefening van zijn 
ambt, ofwel rechtstreeks, ofwel, met name via een van zijn diensten of admini-
straties, kan aanwenden bij het opsporen van ieder krachtens de belastingwetten 
verschuldigd bedrag;

Dat zulks niet belet dat artikel 224 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964) inzake inkomstenbelasting de administratie verbiedt in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bankinstellingen inlichtingen in te zamelen 
met het oog op het belasten van hun cliënten;
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[...] dat laatstgenoemde bepaling eraan in de weg staat de administratie der di-
recte belastingen (of de B.B.I. die optreedt inzake directe belastingen) gebruik 
zou kunnen maken van de inlichtingen die door een andere administratie (of door 
de B.B..I. die de bevoegdheden van die andere administratie uitoefent) bij een 
bank verkregen zijn in de gevallen waarin zij die niet rechtstreeks had kunnen 
verkrijgen;

Dat artikel 224, waarvan de toepassing beperkt is tot de inkomstenbelasting, 
beschouwd moet worden als een bepaling die impliciet maar zeker afwijkt van 
de artikelen 242 en 243 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
die voor alle belastingen gemeenschappelijke bepalingen bevatten;

Dat zulks des te meer geldt daar voornoemd artikel 224 een recentere bepaling 
is dan de overige;

[...] dat een andere beslissing hieromtrent de essentie van artikel 224 zou uit-
hollen en de bescherming opheffen, die de wetgever aan de belastingplichtige 
heeft willen bieden".

Het arrest beslist aldus in wezen dat artikel 224 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1964), dat aan de administratie het recht ontzegt, behalve in 
een vermelde uitzondering en in de mate die het omschrijft, om "in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bank[..]instellingen inlichtingen in te zame-
len met het oog op het belasten van hun cliënten" en aldus de bevoegdheid be-
perkt van de administratie om gebruik te maken van elke inlichting die is ingeza-
meld met name met toepassing van artikel 211, §2, van het Wetboek van met ze-
gel gelijkgestelde taksen en van artikel 243 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen, wordt toegepast ook al werden die inlichtingen bij de bankinstelling 
niet verkregen door de administratie der directe belastingen maar door een ande-
re administratie (of door de B.B..I. die de bevoegdheden van die andere admini-
stratie uitoefent).

Grieven
Naar luid van artikel 211, §2, van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde 

taksen (toepasselijk inzake de taks op de beursverrichtingen) en artikel 243 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (toepasselijk inzake inkom-
stenbelastingen) kan "elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte ontdekt of be-
komen in het uitoefenen van zijn functies door een ambtenaar van een fiscaal 
rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, het door tussenkomst van een der [...] diensten 
[...] door de Staat ingeroepen worden voor het opsporen van elke krachtens de 
belastingwetten verschuldigde som".

Ook al  beperkt  artikel  224  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen 
(1964), behoudens aldaar vermelde uitzondering en in de mate die het omschrijft, 
dat recht van de administratie door de administratie te verbieden "in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bank[...] spaarinstellingen inlichtingen in te 
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten" toch is die tekst slechts 
van toepassing op de gegevens die verkregen zijn door de administratie der di-
recte belastingen (of, desgevallend de bijzondere belastinginspectie die optreedt 
inzake directe belastingen) in het kader van een enquête inzake inkomstenbelas-
tingen.
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Hij geldt niet wanneer die inlichtingen zijn verkregen in het kader van een en-
quête door een andere administratie en met betrekking tot andere belastingen.

Hieruit volgt dat het arrest dat vaststelt dat de administratie de litigieuze hef-
fing heeft kunnen vaststellen aan de hand van de inlichtingen die werden ingeza-
meld "in het kader van een enquête over de taks op de beursverrichtingen", geen 
toepassing heeft kunnen maken van de beperking die in de aangewezen wetsbe-
paling is vermeld en bijgevolg niet naar recht de bewijzen afwijst die de admini-
stratie uit die inlichtingen heeft gehaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de administratie van de bijzondere belastinginspectie, 

aan de hand van de inlichtingen die zij had ingezameld bij de bank waarbij de 
verweerster klant was, in het kader van een enquête betreffende in het Wetboek 
van met zegel gelijkgestelde taksen bedoelde beursverrichtingen, ten name van 
de verweerster een bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting heeft inge-
kohierd

Artikel 224, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
bepaalt dat in afwijking van de bepalingen van artikel 223, en onverminderd de 
toepassing van de artikelen 221 en 222, de administratie niet gemachtigd is in de 
rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstel-
lingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

Krachtens artikel 211, §2, eerste lid, van het Wetboek van met zegel gelijkge-
stelde taksen kan elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte die is ontdekt of 
verkregen in het uitoefenen van zijn functies door een ambtenaar van een fiscaal 
rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, het door tussenkomst van een der door dat wet-
boek aangeduide diensten, door de Staat ingeroepen worden voor het opsporen 
van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som.

Op straffe evenwel het bankgeheim te schenden, dat  is  ingevoerd bij voor-
noemd artikel 224, eerste lid mag de administratie der directe belastingen of de 
administratie van de bijzondere belastinginspectie die optreedt inzake directe be-
lastingen de inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of 
van de administratie van de bijzondere belastinginspectie die de opdrachten van 
die andere administratie uitoefent die  voornoemde wetsbepaling haar verbood 
zelf bij een bank in te zamelen, niet gebruiken met het oog op het belasten van de 
cliënten ervan.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter– Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. T'Kint en D. Garabedian, Brussel.

Nr. 408

3° KAMER - 17 september 2007

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - BEDONGEN STELSELS - 
GEMEENSCHAPSSTELSEL - VERREKENING TUSSEN DE VERMOGENS - BEDING DAT STRIJDIG IS MET 
DE ESSENTIE VAN HET GEMEENSCHAPSSTELSEL - GEVOLG

2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - BEDONGEN STELSELS - 
GEMEENSCHAPSSTELSEL - BEDING WAARIN AFSTAND WORDT GEDAAN VAN HET OPSTELLEN VAN EEN 
VERGOEDINGSREKENING - GEVOLG

1º  Indien  in  een  huwelijkscontract  een  beding  wordt  opgenomen  waarin  wordt  
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen 
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn  
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel  
geen vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van  
het  gemeenschapsstelsel,  dat  de  belangen  van  de  beide  partijen  in  het  huwelijk  
beschermt, aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot  
op verrekening. (Artt. 1387, 1388 en 1389, B.W.)

2º De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of  bij  de wijziging ervan tijdens het  
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding 
dat  bepaalt  dat  bij  de  ontbinding  van  het  gemeenschappelijk  vermogen  geen 
vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artt. 1387, 1388 en 1389, B.W.)

(W. T. C.)

ARREST

(A.R. C.03.0582.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 februari 2007 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Bij arrest van 19 maart 2007 werd de zaak verdaagd teneinde de partijen toe te 

laten standpunt in te nemen over de in dit arrest gestelde vraag. 
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1134, 1234, 1304, 1338, 1387, 

1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1304, 1387, 1388 en 
1451 gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976);
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- de artikelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts 

kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn en strikt dient geïnterpreteerd.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest homologeert de staat van vereffening en verdeling van de 

ontbonden huwgemeenschap C.-W. vervat in het proces-verbaal van 29 januari 
1998 en beslist aldus geen rekening te houden met het vereffeningsbeding ver-
meld onder punt 7 van het huwelijkscontract letterlijk aangehaald als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

en het bestreden arrest steunt die beslissing op de volgende gronden: “Op 25 
november 1976 werd door notaris Paul De Blauwe het huwelijkscontract tussen 
partijen opgesteld. Het hof van beroep vermeldt hierna de dienstige bepalingen.

In artikel 1 verklaren de partijen het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan 
te nemen, behoudens de hierna volgende modaliteiten. Het gemeenschappelijk 
vermogen zal samengesteld zijn uit de inkomsten der echtgenoten, hun besparin-
gen en aanwinsten, samen of alleen verworven, evenals uit goederen waarvan 
niet bewezen is dat zij eigen zijn.

Volgende goederen blijven eigen aan iedere echtgenoot:
- de goederen waarvan hij eigenaar zal zijn op het ogenblik van het huwelijk;
- diegene waarvan hij eigenaar zal worden in de toekomst door erfenis, schen-

king of een gelijkaardige titel.
Iedere echtgenoot zal alleen gehouden zijn tot zijn eigen schulden onder de 

voorwaarden die de wet bepaalt.
In artikel 2 worden de goederen vermeld die uit het gemeenschappelijk vermo-

gen worden gesloten, ongeacht het tijdstip van verkrijging:
- de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik van de een of andere 

echtgenoot;
- de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van zijn beroep;
- de andere goederen en rechten omschreven in de artikelen 1400 en 1401 van 

het Burgerlijk Wetboek.
In artikel 3 wordt bepaald dat iedere echtgenoot zal bijdragen in de lasten van 

het huwelijk volgens zijn vermogen. De echtgenoten zullen geacht worden van 
dag tot dag hun deel te hebben bijgedragen, zonder hiervoor kwijting te moeten 
geven.

Artikel 7 bevat het vereffeningbeding en luidt als volgt: ‘Bij de ontbinding van 
de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen 
de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen die zouden verschuldigd zijn 
tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld’.
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De echtgenoten kunnen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken rege-
len. De vrije keuze wordt evenwel door een aantal beperkingen beheerst (de arti-
kelen 1387 en 1388 van het Burgerlijk Wetboek). Aldus kunnen in het contract 
geen bedingen worden opgenomen die strijdig zijn met de openbare orde (artikel 
1387 van het Burgerlijk Wetboek). Rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat een 
beding dat onverenigbaar is met de essentiële kenmerken van het stelsel, strijdig 
is met de openbare orde. Aldus kan in een overeenkomst, dat voorziet in een ge-
meenschapsstelsel, geen beding worden opgenomen waarin in algemene termen 
aan elke mogelijke vergoeding wordt verzaakt. De vergoeding is immers een es-
sentieel element van het gemeenschapsstelsel.

Artikel 7, alinea 1, van het vereffeningbeding bepaalt in algemene termen dat 
er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen wordt gemaakt. Met ande-
re woorden verzaken de partijen in algemene termen aan elke vergoeding.

De stelling van eiseres is dat uit artikel 7, alinea 2, zou moeten blijken dat ali-
nea 1 geen algemeen beding bevat, omdat in alinea 2 wordt gespecificeerd dat de 
rekeningen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld. Het zou dus met 
andere woorden gaan om een modaliteit in het systeem van vergoedingen, en dit 
is niet in strijd met de openbare orde.

Het hof van beroep is het met de visie van eiseres niet eens. De bepaling van 
alinea 2 is geen modaliteit van de vergoeding. Vergoedingsrekeningen worden 
immers na de ontbinding van het stelsel opgemaakt en alinea 2 zet enkel uiteen 
waarom de partijen in alinea 1 verzaken aan het opmaken van vergoedingsreke-
ningen.

De verwijzing naar de opvattingen van De Page en Dekkers is niet terzake. De 
Page zegt in de eerste plaats dat elk beding, waarbij de toekomstige echtgenoten 
verzaken aan iedere vergoeding voorzien in het oude artikel 1437 van het Bur-
gerlijk Wetboek (opgeheven door de wet van 14 juli 1976), algemeen wordt be-
schouwd als nietig. Hij werpt wel de vraag op of de vergoeding niet als een zui-
ver privaat recht moet worden beschouwd. Nog afgezien van het feit dat het sys-
teem van vergoedingen thans veel uitgebreider is uitgewerkt dan in het oude arti-
kel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, zodat iedere vergelijking mank loopt, is 
het zo dat in de huidige navolgbare stand van rechtspraak en rechtsleer zulk een 
algemeen vereffeningsbeding als  nietig wordt  beschouwd,  alle  filosofische en 
rechtstheoretische overwegingen van eiseres ten spijt.

Eiseres wijst verder op de nauwe samenhang met artikel 3. Ook dit middel kan 
niet worden aanvaard. Artikel 3 van de overeenkomst betreft de regeling van de 
bijdrage in de lasten van het huwelijk, zoals voorzien door artikel 221 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het primair huwelijksvermogens-
recht. Er is een wezenlijk onderscheid tussen de bijdrageplicht tussen echtgeno-
ten en de vergoedingsrekening tussen vermogens.

Eiseres roept ter ondersteuning van haar argumenten het arrest in, gewezen op 
6 december 1996 door de eerste kamer van dit hof (van beroep) (kopie gevoegd 
bij de zwarigheden). Het hof van beroep kan daar geen gunstig onthaal aan verle-
nen. Nog afgezien van het feit dat geen rechter een uitspraak mag doen bij wege 
van algemene en als regel geldende beschikking (artikel 6 van het Gerechtelijk 
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Wetboek), beslechtte het hof van beroep een geschil met betrekking tot de bijdra-
geplicht tussen echtgenoten gehuwd in een stelsel van zuivere scheiding van goe-
deren. Er is dus geen vergelijking mogelijk met de hier te beoordelen zaak. (…) 

Tenslotte roept eiseres de relativiteit van de nietigheid in. Zij stelt dat het ver-
effeningbeding immers nooit ter discussie werd gesteld.

Het hof van beroep kan deze redenering niet volgen. Het vereffeningbeding zal 
uiteraard tijdens het huwelijk niet ter discussie zijn gesteld, omdat er ook geen 
aanleiding was om het beding in werking te stellen. Zelfs indien de partijen tij-
dens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden hebben vereffend, neemt 
dit de nietigheid van het vereffeningbeding niet weg. In ondergeschikte orde, zo 
het beding nietig is - wat dus het geval is -, roept eiseres de nietigheid van het 
volledige huwelijkscontract in.

Een huwelijkscontract is  enkel volledig nietig wanneer een vormvoorschrift 
niet is nageleefd of wanneer de toestemming van een echtgenoot ontbreekt. Be-
vat het  huwelijkscontract  een beding dat  nietig is  wegens strijdigheid met de 
openbare orde, dan is enkel dat beding nietig; tenzij dit beding zo innig met de 
rest van het contract zou zijn verbonden dat het er als het ware één geheel mee 
uitmaakt. Dit is ten deze geenszins het geval.

Artikel 7 is nietig; het contract is voor het overige geldig”.
Grieven
Eerste onderdeel
De echtgenoten mogen ingevolge het artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek 

hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets be-
dingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

Het artikel 7 van het huwelijkscontract van partijen bevat een vereffeningsbe-
ding dat luidt als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoe-
dingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn 
opgesteld, is niet in strijd met de openbare orde. De vergoedingsrekeningen tus-
sen gewezen echtgenoten raken immers zuiver private belangen en het beding 
waarin aan het opmaken van die rekeningen verzaakt wordt omdat zij vermoed 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld, doet geenszins afbreuk aan de juridi-
sche grondslagen waarop de economische of morele orde van de maatschappij 
berust.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het vereffeningsbe-
ding van artikel 7 uit het huwelijkscontract van partijen strijdig is met de openba-
re orde en daarom nietig is (schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 
1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
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Volgens het artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek mogen de echtgenoten in 
hun  huwelijksovereenkomst  niet  afwijken  van  de  regels  die  hun  wederzijdse 
rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk 
gezag en de voogdij noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging 
bepalen.

Volgens het artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek mogen echtgenoten die 
een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, niet afwijken van 
de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het 
eigen en het gemeenschappelijk vermogen. Volgens de vaststellingen van de ap-
pelrechters  hebben  partijen  in  artikel  1  van  hun  huwelijksovereenkomst  ver-
klaard het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan te nemen behoudens onder-
meer de modaliteiten vermeld in het artikel 7 van hun huwelijksovereenkomst 
dat volgend vereffeningsbeding bevat:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoe-
dingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn 
opgesteld, wijkt niet af van de regels die hun wederzijdse rechten en plichten uit 
het primair huwelijksstelsel bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk 
gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging 
bepalen. Dit vereffeningsbeding wijkt evenmin af van de regels van het wettelijk 
stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen.

Het bestreden arrest heeft dit vereffeningsbeding dan ook ten onrechte nietig 
verklaard omdat de vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstel-
sel zou zijn. De artikelen 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek verbieden 
inderdaad niet dat in een huwelijksovereenkomst die voorziet in een gemeen-
schapsstelsel, een beding wordt opgenomen waarin partijen verzaken aan het op-
maken van vergoedingsrekeningen omdat hun rekeningen vermoed worden van 
dag tot dag te zijn opgesteld zodat partijen krachtens artikel 1387 van het Bur-
gerlijk Wetboek aan het opmaken van die vergoedingsrekeningen konden verza-
ken (schending van de artikelen 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 
1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits 

zij daarin niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden 
(artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek) en mits zij niet afwijken van de regels 
die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels be-
treffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke 
orde van de erfopvolging bepalen (artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek).

Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, 
mogen krachtens artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek niet afwijken van de 
regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het ei-
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gen en het gemeenschappelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
de artikelen 1387 en 1388 van het Burgerlijk Wetboek kunnen zij bij huwelijks-
contract elke andere wijziging aanbrengen in het wettelijk stelsel.

Echtgenoten kunnen derhalve bij  huwelijkscontract  afzien van het  recht  op 
vergoeding en van het opstellen van vergoedingsrekeningen.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het artikel 7 van het 
huwelijkscontract van partijen waarin verzaakt wordt aan het opmaken van ver-
goedingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te 
zijn opgesteld, nietig is  omdat vergoeding een essentieel element van het ge-
meenschapsstelsel zou zijn.

Het enkele feit dat een beding zou afwijken van een essentieel element van het 
gemeenschapsstelsel is immers geen wettelijke reden om dit beding nietig te ver-
klaren wanneer dit beding niet strijdig is met de openbare orde en de goede ze-
den, wanneer het niet afwijkt van de regels die de wederzijdse rechten en ver-
plichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de 
voogdij, noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging regelen en 
noch van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur 
over het eigen en over het gemeenschappelijk vermogen (schending van de arti-
kelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, 
van het Burgerlijk Wetboek).

Door op die gronden het vereffeningsbeding uit artikel 7 van de huwelijks-
overeenkomst tussen partijen nietig te verklaren hebben de appelrechters tevens 
de bindende kracht van dit beding geschonden (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek). 

Vierde onderdeel
Wanneer  een overeengekomen beding relatief  nietig is,  dan kan dit  beding 

door de erdoor beschermde partij bekrachtigd worden ook vooraleer dit beding 
effectief ter discussie gesteld wordt tussen partijen. Wanneer de beschermde par-
tij afstand deed van haar recht om de relatieve nietigverklaring van het beding te 
vorderen, dan kan zij achteraf immers niet op deze afstand terugkomen door het 
beding ter discussie te stellen tenzij de afstand aangetast was door een wilsge-
brek.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat zelfs indien de par-
tijen tijdens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden vereffend hebben 
overeenkomstig het vereffeningsbeding uit artikel 7 van hun huwelijksovereen-
komst, dit de nietigheid van het vereffeningsbeding niet wegneemt vermits het 
vereffeningsbeding tijdens het huwelijk niet ter discussie gesteld werd. Het enke-
le feit dat het vereffeningsbeding niet ter discussie werd gesteld, belet immers 
niet dat verweerder de nietigheid ervan kon bekrachtigen wanneer dit vereffe-
ningsbeding  relatief  nietig  was  (schending  van  de  artikelen 1108,  laatste  lid, 
1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek). Het bestre-
den arrest kon op die gronden evenmin aannemen dat er in hoofde van verweer-
der geen afstand was van de relatieve nietigheid nu de afstand van een relatieve 
nietigheid ook mogelijk is zonder voorafgaande discussie (schending van de arti-
kelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, en van het algemeen rechtsbeginsel vol-
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gens hetwelk de afstand van een recht slechts kan worden afgeleid uit feiten of 
handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en strikt dient te wor-
den geïnterpreteerd).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste, tweede, derde en vierde onderdeel
1. Artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de partijen hun huwe-

lijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat 
strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden. 

Ook de artikelen 1388 en 1389 van dit wetboek bevatten regels waarvan niet 
mag worden afgeweken.

Artikel 1390 van dit wetboek bepaalt dat bij gebreke van bijzondere overeen-
komsten, de regels van het wettelijk stelsel het gemeenrecht vormen.

Uit die bepalingen volgt dat de partijen tijdens het huwelijk noodzakelijk on-
der een huwelijksvermogenstelsel moeten leven.

Dit houdt ook in dat ter bescherming van de vermogens van de echtgenoten, 
een huwelijkscontract geen bedingen mag bevatten die de essentie van het geko-
zen stelsel aantasten.

2. In een stelsel van gemeenschap zijn de drie vermogens, dat van elke echtge-
noot en het gemeenschappelijk vermogen, en de verrekeningen tussen die stel-
sels, essentieel.

3. De echtgenoten kunnen in hun huwelijksvoorwaarden het bewijs regelen 
van die verrekening tussen de vermogens in die zin dat de verrekeningen geacht 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld.

Indien echter wordt overeengekomen dat het tegenbewijs daarvan niet zal mo-
gen worden geleverd of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen vergoedings-
rekeningen  mogen  worden  opgemaakt,  tast  dit  de  essentie  van  het  gemeen-
schapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt, 
aan.

Dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op 
verrekening.

De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tij-
dens het huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsreke-
ning.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de partijen het wettelijk stelsel hebben aangenomen, behoudens de modalitei-

ten bepaald in het huwelijkscontract;
- dit contract bepaalt dat de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het 

gemeenschappelijk  vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed worden 
van dag tot dag te zijn opgesteld;

- het huwelijkscontract een beding bevat dat bij de ontbinding van de gemeen-
schap geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen de echtgenoten 
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zal worden opgemaakt.
Het arrest beslist dat het beding dat bij de ontbinding van het gemeenschappe-

lijk vermogen geen vergoedingsrekening zal worden opgemaakt, nietig is.
5. Op grond van de in randnummer 3 in de plaats gestelde redenen is die be-

slissing naar recht verantwoord.
De onderdelen, al waren zij gegrond, kunnen niet tot cassatie leiden en zijn bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 409

3° KAMER - 17 september 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
RECHT OP LOON - EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - TOEPASSING

Artikel 27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de werknemer, wanneer  
hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op dat ogenblik geschikt  
was  om  te  werken  en  die  buiten  het  geval  van  staking,  wegens  een  oorzaak  die  
onafhankelijk  is  van  zijn  wil,  zijn  arbeid  niet  kan  beginnen,  niettegenstaande  de 
afwezigheid van arbeidsprestaties, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen 
indien hij  zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, strekt ertoe het recht van de  
werknemer  op  zijn  dagloon  te  vrijwaren  in  bepaalde  omstandigheden  waarin  de  
uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  is  geschorst.  Zij  geldt  niet  in  het  geval  de 
arbeidsovereenkomst  door  de  werkgever  wordt  beëindigd.  (Art.  27,  2°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(AMEEL CONFISERIE bvba T. B.)

ARREST

(A.R. S.06.0080.N)

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

het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 4, 17, 1° en 2°, 20, 1°, 25, 35, 39 en 101 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 houdende 

arbeids- en loonvoorwaarden, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Co-
mité voor de Bedienden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 6 augustus 1990 (Belgisch Staatsblad 31 augustus 1990).

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van 45.875,55 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding, 13.246,07 
euro als uitwinningsvergoeding en 317,70 euro als pro rata eindejaarspremie, alle 
bedragen te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat onder meer 
op grond van de volgende motieven:

"2.1.1. Geen dringende reden
Uit de teneur van de boven vermelde processen-verbaal opgemaakt naar aan-

leiding van de uitvoering van de bevolen onderzoeksmaatregelen leidt het (ar-
beidshof) thans met zekerheid af dat (de verweerster) zich niet schuldig heeft ge-
maakt aan de tegen haar door (de eiseres) ingeroepen dringende reden, te weten 
werkweigering.

Op de arbeidsdagen van 6 en 7 maart 2000 heeft (de verweerster) zich, zoals 
steeds, vooraf correct op de maatschappelijke zetel van haar werkgever aangebo-
den (teneinde er eerst de bestellingen van haar jongste, vorige arbeidsdag af te 
leveren), om nadien haar baanwerk als handelsvertegenwoordiger te doen, zoals 
(de verweerster) in het verleden immer had gedaan.

Wel weigerde (de verweerster) toen in te gaan op de door (de eiseres) met in-
gang van 7 maart 2000 opgelegde wijziging van de inhoud van haar functie (cf. 
de verklaring van zaakvoerder M.A.: 'de nieuwe arbeidsregeling'), waardoor (de 
verweerster) voortaan nog slechts op maandag haar bestaande cliënteel mocht 
bezoeken - wat zij trouwens op maandag 6 maart 2000 stipt had gedaan, hetgeen 
(de eiseres) overigens in conclusies erkent -, terwijl (de verweerster) gedurende 
de overige arbeidsdagen nog uitsluitend aan prospectie mocht doen. Volgens het 
(arbeidshof) terecht, want tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever zijn 
werknemer verder tewerkstellen in dezelfde functie en tegen dezelfde arbeids-
voorwaarden.

Bovendien moet een handelsvertegenwoordiger cliënteel opsporen en bezoe-
ken; beide activiteiten moeten samen uitgeoefend worden (...).
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Het artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt trouwens dat voor 
een dringende reden de professionele samenwerking tussen partijen 'definitief' 
onmogelijk moet geworden zijn, wat in casu niet het geval is. Te dezen wilde 
handelsvertegenwoordigster (de verweerster) immers haar arbeidsovereenkomst 
wel uitvoeren; zij was volkomen werkwillig, maar zij contesteerde de beschreven 
wijziging die [de eiseres] haar eenzijdig wou opdringen (...)". 

(blz. 10, onderaan, en 11, van het bestreden arrest).
Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. Luidens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten,  hieronder  afgekort  als  Arbeidsovereenkomstenwet,  kan  elke 
partij de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter 
wordt  overgelaten  en  onverminderd  alle  eventuele  schadeloosstellingen.  Een 
dringende reden is de ernstige tekortkoming die de ernstige professionele samen-
werking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmo-
gelijk maakt.

Op grond van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan elke partij bij 
de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een einde maken aan de arbeidsovereen-
komst. Het volstaat dus dat de professionele samenwerking tussen de partijen bij 
één partij onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt door een ernstige tekort-
koming van de andere partij.

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is krachtens artikel 
4 van de Arbeidsovereenkomstenwet de overeenkomst waarbij een werknemer, 
de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en 
te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, ver-
zekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of 
meer opdrachtgevers.

Het opsporen en bezoeken van cliënteel  met het  oog op het onderhandelen 
over en het sluiten van zaken maakt aldus de essentie uit van de activiteit van de 
handelsvertegenwoordiging, zonder dat evenwel wordt vereist dat opsporen en 
bezoeken iedere dag en simultaan gebeuren.

Op grond van artikel 17, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de werkne-
mer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verplicht zijn werk zorgvul-
dig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen met de werkgever. Het (tweede lid) van datzelfde artikel bepaalt dat 
de werknemer verplicht is te handelen volgens de bevelen en instructies die hem 
worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebber of zijn aangestelden met het 
oog op de uitvoering van de overeenkomst.

De werkgever is van zijn kant, overeenkomstig artikel 20, 1°, van de Arbeids-
overeenkomstenwet, verplicht de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd 
en plaats zoals is overeengekomen.

Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke alle overeenkom-
sten die wettig zijn aangegaan tot wet strekken van de partijen die ze hebben 
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aangegaan en niet kunnen worden herroepen dan met hun wederzijdse toestem-
ming of op gronden door de wet erkend, is van toepassing op arbeidsovereen-
komsten. Die bepaling, op zich beschouwd, houdt in dat de werkgever, tenzij an-
ders is bedongen, niet eenzijdig de overeengekomen voorwaarden kan wijzigen 
of herroepen.

Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaar-
den van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, is, krachtens artikel 25 van de 
Arbeidsovereen-komstenwet, nietig. Die bepaling vindt toepassing op bedingen 
die betrekking hebben op de wijziging van essentiële bestanddelen van de over-
eenkomst, maar niet op de wijziging van bijkomstige tussen partijen overeenge-
komen voorwaarden.

Uit de gezamenlijke toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen 17, 1° en 2°, 20, 1°, en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet op 
de arbeidsovereenkomst volgt dat de werkgever niet eenzijdig essentiële bestand-
delen van de arbeidsovereenkomst mag wijzigen, ook niet wanneer hij contractu-
eel  in  dat  verband een wijzigingsrecht zou hebben bedongen, en evenmin de 
overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen, tenzij 
hij daartoe contractueel het recht heeft.

De voornoemde wettelijke bepalingen laten wel toe dat, wanneer bijkomstige 
arbeidsvoorwaarden niet  werden ingevuld door de  partijen,  de  werkgever  die 
eenzijdig kan vaststellen en nadien kan wijzigen.

1.1.2. Het arbeidshof stelt vast dat de verweerster met ingang van 1 juni 1981 
in dienst trad van de eiseres als handelsvertegenwoordigster, wat tussen de partij-
en overigens niet werd betwist (blz. 6, halverwege, van het bestreden arrest).

In het tussenarrest van 13 september 2004 overweegt het arbeidshof dat, aan-
gezien de eiseres de verweerster op 7 maart 2000 op staande voet heeft ontslagen 
wegens dringende reden, de eiseres het bewijs moet leveren van de dringende re-
den (blz. 9, tweede helft, van het tussenarrest).

Het arbeidshof vervolgt in het bestreden eindarrest van 13 maart 2006 dat uit 
de processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van het getuigenverhoor en de 
persoonlijke  verschijning  van  de  partijen  blijkt  dat  de  verweerster  zich  niet 
schuldig heeft gemaakt aan werkweigering, zijnde de door de eiseres ingeroepen 
dringende reden (blz. 10, onderaan, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof stelt in dat verband vast dat de verweerster zich op 6 en 7 maart 
2000 op de maatschappelijke zetel van de eiseres heeft aangeboden, alsook dat 
zij toen weigerde in te gaan op de door de eiseres, haar werkgever, met ingang 
van 7 maart 2000 "opgelegde wijziging van de inhoud van haar functie", waar-
door de verweerster voortaan nog slechts op maandag het bestaande cliënteel 
mocht bezoeken, terwijl zij de overige arbeidsdagen nog uitsluitend aan prospec-
tie mocht doen. Het arbeidshof oordeelt dat die weigering van de verweerster te-
recht was want dat tijdens de opzeggingstermijn de werkgever de werknemer 
moet tewerkstellen in dezelfde functie en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
Het arbeidshof voegt daaraan toe dat  een handelsvertegen-woordiger cliënteel 
moet opsporen en bezoeken en dat die beide activiteiten samen moeten worden 
uitgeoefend (blz. 11, eerste tot derde alinea, van het bestreden arrest).
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Volgens de vaststellingen van het arbeidshof diende de verweerster ook vanaf 
7 maart 2000 zowel cliënteel op te sporen, zij het op alle andere arbeidsdagen 
dan op maandag, als haar bestaande cliënteel te bezoeken, zij het enkel nog op 
maandag. Uit de vaststellingen van het arbeidshof zelf volgt aldus dat de ver-
weerster ook na 7 maart 2000 nog altijd de functie van handelsvertegenwoordig-
ster zou uitoefenen: het opsporen en bezoeken van cliënteel, dat tot het wezen 
behoort van de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers.

Voor zover de overweging van het arbeidshof dat een handelsvertegenwoordi-
ger cliënteel moet opsporen en bezoeken alsook dat die beide activiteiten samen 
moeten worden uitgeoefend, moet worden gelezen als dat elk van die beide as-
pecten iedere arbeidsdag en/of simultaan moet worden uitgeoefend (blz. 11, der-
de alinea, van het arrest), voegt het arbeidshof een voorwaarde toe aan de wet en 
miskent het artikel 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Uit de hierboven vermelde vaststellingen van het arrest volgt dus dat de ver-
weerster ook na 7 maart 2000 de functie van handelsvertegenwoordiger zou uit-
oefenen.

Uit geen enkele vaststelling van het arbeidshof blijkt voorts dat de door de ei-
seres opgelegde nieuwe arbeidsregeling bestaande in het bezoeken van het be-
staande cliënteel op maandag en het verrichten van prospectie op de andere ar-
beidsdagen, een wijziging uitmaakt van een essentiële arbeidsvoorwaarde of van 
een overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarde, die de eiseres niet eenzij-
dig mocht wijzigen.

De beslissing van het arbeidshof dat de verweerster terecht weigerde de nieu-
we arbeidsregeling te aanvaarden, is dan ook niet naar recht verantwoord (schen-
ding van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, en 4, 17, 1° en 2°, 20, 
1°, en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Op die gronden oordeelt het ar-
beidshof bijgevolg niet wettig dat de eiseres de verweerster heeft ontslagen zon-
der dringende reden en de verweerster bijgevolg recht heeft op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding, een uitwinnings-vergoeding en een pro rata eindejaars-
premie (schending van de artikelen 35 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 houdende arbeids- 
en loonvoorwaarden, gesloten in het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor 
de Bedienden).

1.1.3. Minstens is de beslissing dat de nieuwe arbeidsregeling die volgens de 
vaststellingen van het arbeidshof aan de verweerster werd opgelegd, een - vol-
gens het arbeidshof niet-toegelaten - wijziging van de inhoud van de functie van 
de verweerster uitmaakte, niet wettig gemotiveerd aangezien de vaststellingen en 
overwegingen van het arbeidshof het het Hof niet mogelijk maken zijn wettig-
heidstoezicht uit te oefenen.

Het bestreden arrest bevat inderdaad niet de nodige feitelijke vaststellingen op-
dat het Hof zou kunnen nagaan of het arbeidshof wettig tot zijn beslissing van 
een (ongeoorloofde) wijziging van de inhoud van de functie van de verweerster 
komt. Het bestreden arrest stelt meer bepaald niet vast, en uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, dat de door de eiseres opgelegde ar-
beidsregeling een aantasting is van een essentiële arbeidsvoorwaarde of van een 
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overeengekomen bijkomstige  arbeidsvoorwaarde  die  de  eiseres  niet  eenzijdig 
mocht wijzigen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

1.1.4. In zoverre het arbeidshof met de overweging (blz. 11, vierde alinea, van 
het bestreden arrest):

"Het artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt trouwens dat voor 
een dringende reden de professionele samenwerking tussen partijen 'definitief' 
onmogelijk moet geworden zijn, wat in casu niet het geval is. Te dezen wilde 
handelsvertegen-woordigster (de verweerster) immers haar arbeidsovereenkomst 
wel uitvoeren; zij was volkomen werkwillig, maar zij contesteerde de beschreven 
wijziging die (de eiseres) haar eenzijdig wou opdringen (...)".

beslist dat artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet in deze zaak geen toe-
passing vindt aangezien de samenwerking tussen de partijen niet definitief on-
mogelijk  was  geworden  aangezien  de  verweerster  arbeidsovereenkomst  wel 
voort wilde uitvoeren, miskent het arbeidshof die wettelijke bepaling.

Een ontslag om dringende reden vereist inderdaad niet dat de verdere uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst voor de beide partijen onmiddellijk en defini-
tief onmogelijk is geworden. Elk van de partijen kan zich op eigen gronden be-
roepen op een dringende reden. Het is daarbij irrelevant of de verdere professio-
nele samenwerking tussen de partijen ook voor de wederpartij definitief onmoge-
lijk is geworden.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de verweerster terecht weigerde 
in te gaan op de door de eiseres opgelegde wijziging van haar functie, stelt (het) 
ook niet wettig vast dat de nieuwe arbeidsregeling een (ongeoorloofde) wijziging 
van de functie van de verweerster uitmaakte, en oordeelt (het) bijgevolg niet wet-
tig dat de eiseres de arbeidsovereenkomst tussen de partijen heeft beëindigd zon-
der dringende reden. Het arbeidshof kent dan ook niet wettig een aanvullende 
opzeggingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding en een pro rata eindejaarspre-
mie toe (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke 
bepalingen).

1.2. Tweede onderdeel
In regelmatig voor het  arbeidshof neergelegde conclusies voerde de eiseres 

aan:
"c.5. Totaal ten onrechte beroept (de verweerster) zich op de zogenaamde een-

zijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden die haar het recht zouden hebben 
gegeven het werk te stoppen en die zij interpreteert als een eenzijdige verbreking 
van de arbeidsovereenkomst door (de eiseres), niets is natuurlijk minder waar.

(De verweerster) wil geen de minste rekening houden met het ius variandi van 
de werkgever in het kader van de goede werking van de onderneming (...).

Zoals al bij herhaling ten overvloede dient gesteld te worden, waren er specta-
culaire dalingen in de activiteit van (de verweerster). (De verweerster) bezocht 
het eigen cliënteel niet meer voldoende, ze bezocht het nog nauwelijks, er kwa-
men geen normale bestellingen; de stukken 12 tot 12 u en 17 tonen klaar en dui-
delijk aan dat (de verweerster) veel meer dan alle anderen te weinig presteerde 
en haar cliënteel niet verzorgde, welk excuus zij ook mag inroepen, zodanig dat 
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ingreep van (de eiseres) dringend noodzakelijk was, teneinde zijn familiaal be-
drijf te kunnen redden, noch min noch meer.

(De eiseres) kon in die omstandigheden - enigszins uit economische noodzaak, 
maar vooral ook ter wille van het feit dat (de verweerster) helemaal geen norma-
le prestaties meer leverde - dringend optreden en kon een uitgebreidere prospec-
tie gaan vragen aan (de verweerster) vanuit (haar) functie als werkgever.

In de rechtspraak zijn herhaalde gevallen bekend waarbij een werknemer die 
het ius variandi van de werkgever niet respecteert terecht wegens dringende re-
denen werd ontslagen, zie onder meer:

- de werknemer die gewoon weigert om de hem door de werkgever omwille 
van het goed beheer van de onderneming opgelegde taken uit te voeren (...);

- de werknemer die weigert zich in te schakelen in een reorganisatie van een 
onderneming die beantwoordt aan imperatieve noodwendigheden voor de werk-
gever (...);

- de werknemer die weigert een verandering van werkmethode te aanvaarden 
waartoe is beslist door de bevoegde gezagsdragers en waartoe bevel is gegeven 
(...).

Samenvattend dient dan ook gesteld te worden, enerzijds, dat (de eiseres) wel 
degelijk prospectie kon en mocht vragen aan (de verweerster) die het pertinent 
heeft geweigerd, en, anderzijds, dat (de verweerster) onder geen enkel beding 
aantoont dat hier eenzijdige wijzigingen van haar arbeidsovereenkomst werden 
opgelegd; wel integendeel; het ging hier om een concrete toepassing van het ius 
variandi in hoofde van de werkgever in het kader van de economische noodzaak 
zodanig dat (de eiseres) ook vanuit dit oogpunt des te meer de dringende reden 
kon inroepen". (blz. 6, onderaan, en 7, eerste helft, van de conclusie na tussenar-
rest met persoonlijke verschijning en getuigenverhoor, gedagtekend 6 juli 2005).

De eiseres voerde aldus in regelmatig aan het arbeidshof overgelegde conclu-
sies uitdrukkelijk aan dat de wijziging van de arbeidsregeling die zij de verweer-
ster oplegde, valt onder het zogenaamd ius variandi van de werkgever en was in-
gegeven door de economische noodwendigheden van het bedrijf.

Het arbeidshof antwoordt niet op dat omstandig en pertinent verweer van de 
eiseres, noch op het middel dat de opgelegde arbeidsregeling valt onder het ius 
variandi van de werkgever (en dus wettig was), noch op het middel dat die opge-
legde regeling verantwoord was vanuit economisch oogpunt (en dus rechtmatig 
was).

Het arbeidshof schendt dan ook de motiveringsverplichting neergelegd in arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Aldus motiveert het arbeidshof zijn beslissingen dat de nieuwe arbeidsregeling 
een wijziging van de functie van de verweerster uitmaakte, dat de verweerster te-
recht weigerde in te gaan op de door de eiseres opgelegde wijziging van haar 
functie, en dat de eiseres de arbeidsovereenkomst tussen de partijen bijgevolg 
heeft beëindigd zonder dringende reden (schending van artikel 149 van de geco-
ördineerde Grondwet) niet.

2. Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van onder meer 45.875,55 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding, 
bedrag te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat op grond van 
de volgende motieven:

"2.1.2. De compensatoire opzeggingsvergoeding:
Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is de partij, zoals (de ei-

seres), die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden, gehouden de an-
dere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat over-
eenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende ge-
deelte van die termijn.

Het blijkt ook dat F.V.C., de vorige werkgever van (de verweerster), zijn con-
fiseriezaak per eind mei 1981 aan (de eiseres) heeft overgedragen (cf supra), zo-
dat er een overgang van onderneming plaatsvond krachtens overeenkomst, als 
bedoeld in de CAO nr. 32 bis van 7 juni 1985 afgesloten in de Nationale Ar-
beidsraad.

De rechten en plichten die voor vervreemder F.V.C. voortvloeiden uit de ar-
beidsovereenkomst die met (de verweerster) bestond op het tijdstip van de over-
gang, gingen door die overgang over op verkrijger (de eiseres) (cf. artikel 7 van 
die CAO; die overdracht greep plaats per eind mei 1981, toen (de verweerster) 
nog steeds in loondienst van F.V.C. was, terwijl zij onmiddellijk daarbij aanslui-
tend voor (de eiseres) als gesalarieerde is gaan werken). Nergens wordt door (de 
eiseres) aangetoond dat F.V.C. de arbeidsovereenkomst met (de verweerster) op 
een of andere manier heeft beëindigd voordat hij zijn handelszaak overliet, zodat 
haar bewering dat (de verweerster) op de enige dag van 31 mei 1981 "werkge-
verloos" zou geweest zijn niet hard wordt gemaakt. Overigens had (de eiseres) 
toen met (de verweerster) al een arbeidsovereenkomst ondertekend (op voorstel 
van F.V.C. (cf. de verklaring van zaakvoerder M.A. op de persoonlijk verschij-
ning), kennelijk om zich de verdere diensten van (de verweerster), die de overge-
nomen zaak grondig kende, in ieder geval te kunnen verzekeren. Ten slotte moet 
worden onderstreept dat 31 mei 1981 een zondag was (...).

(De verweerster) (geboren in november 1955 en dus ruim 43 jaar oud ten tijde 
van haar opzegging) had derhalve een dienstanciënniteit van 28 jaar en 4 maan-
den (met name sedert 19 april 1971), een bruto jaarloon van 1.068.690 BEF (of 
26.492,13 euro) en een functie van handelsvertegenwoordiger, zodat haar door 
(de eiseres) een opzeggingstermijn van 27 maanden (in plaats van 18) had moe-
ten worden bekend.
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Rekening houdend met het  gedeelte van de opzeggingstermijn dat zij  reeds 
voor (de eiseres) had gepresteerd, kan zij nog aanspraak maken op een compen-
satoire opzeggingsvergoeding van:

(76.898 BEF x 13.8975 BEF): 12 m. x 20,78 m. = 1.850.615 BEF of 45.875, 
55 euro (...)" (blz. 11, onderaan, en 12, van het bestreden arrest).

Hoger in het bestreden arrest stelt het arbeidshof onder "1. Feiten" vast dat 
F.V.C., handelaar in confiserie, zijn handelszaak per eind mei 1981 overdroeg 
aan de eiseres, en dat krachtens een geschreven, onderhandse overeenkomst van 
25 maart 1981 (blz. 6, vierde laatste alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
2.1. De motiveringsverplichting neergelegd in artikel 149 van de gecoördineer-

de Grondwet verplicht de feitenrechter te antwoorden op elke grief die hem re-
gelmatig wordt voorgedragen.

In een regelmatig aan het arbeidshof voorgelegde conclusie voerde de eiseres 
dienaangaande aan dat er geen sprake was van "een overname globaal van de 
handel van F.V.C." omdat nooit enige overname van personeel gebeurde en om-
dat "het hier zeker niet over een identieke uitbating kon gaan. F.V.C. was geves-
tigd te Roeselare. (De eiseres) was gevestigd te Torhout, noch min noch meer". 

(blz. 2 en blz. 3, meer in het bijzonder de vijfde alinea, van de "Beroepsbeslui-
ten" gedagtekend 3 juni 2002).

De eiseres voerde aldus aan dat er niet alleen geen sprake was van overdracht 
van onderneming omdat geen personeel werd overgenomen, maar ook omdat de 
uitbating niet dezelfde was aangezien zij in een andere stad was gevestigd.

2.2. De verweerster voerde aan dat voor de berekening van de opzeggingsver-
goeding die zij vorderde een anciënniteit moet worden in acht genomen die aan-
vangt op 19 april 1971, datum waarop zij in dienst trad van F.V.C., die zijn zaak 
op 31 mei 1981 overliet aan de eiseres. De verweerster verwees daarbij naar de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het be-
houd van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge 
de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na 
faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gesloten in de Nationa-
le Arbeidsraad (zie het verzoekschrift tot hoger beroep, blz. 2, onder 1.1. en blz. 
8, midden en de conclusie van de verweerster gedagtekend 20 augustus 2003, 
blz. 4, onder 3.3).

Zonder te antwoorden op voornoemde grief van de eiseres, beslist het arbeids-
hof in het bestreden arrest dat per eind mei 1981 een overgang van onderneming 
plaats vond krachtens overeenkomst als bedoeld in de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 32bis. Het arbeidshof miskent aldus artikel 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet.

Zonder te antwoorden op het hierboven geciteerde verweer van de eiseres, be-
slist het arbeidshof niet wettig dat de verweerster bijgevolg een anciënniteit ge-
noot van 28 jaar en 4 maanden, zodat ook de beslissing dat zij recht heeft op een 
aanvullende opzeggingsvergoeding van 45.875,55 euro niet wettig is.
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Aldus schendt het arbeidshof de motiveringsverplichting bij zijn beslissing dat 
sprake was van een overdracht van onderneming in de zin van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 32bis, zodat ook de beslissing dat de verweerster een an-
ciënniteit genoot van 28 jaar en 4 maanden en dat zij recht heeft op een aanvul-
lende opzeggingsvergoeding van 45.875,55 euro niet naar recht verantwoord is 
(schending van artikel  149 van de  gecoördineerde  Grondwet van 17 februari 
1994).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, 4, 5, 20, 3°, en 27, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-

de de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers, in de versie van toepassing vóór de wijziging bij konink-
lijk besluit van 13 juni 2001 en de latere wijzigingen.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van onder meer 87,98 euro als loon voor 7 maart 2000 en 13,36 euro als 
vakantiegeld verschuldigd op dat loon, beide bedragen te vermeerderen met de 
interest. Het arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motieven:

2.1.4. Het loon van 7 maart 2000.
Het loon betrekkelijk die dag beloopt: (76.898 BEF x 3 m.): 65 d. = 3.549 BEF 

of 87,98 euro.
Het is door (de eiseres) ongetwijfeld verschuldigd, gelet op het bepaalde in ar-

tikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet ("Recht op het loon dat hem zou 
zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft 
de werknemer die op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is 
om te werken en (...) 2°, die buiten het geval van staking, wegens een oorzaak 
die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij 
zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid waaraan hij 
bezig was, niet kan voortzetten"). (De eiseres) heeft (de verweerster) de sleutels 
van haar bedrijfswagen in de beschreven omstandigheden doen afgeven op haar 
maatschappelijke zetel.

2.1.5.  Het vakantiegeld bij  uitdiensttreding op het achterstallig loon voor 7 
maart 2000.

(De verweerster) is gerechtigd op: 3.549 BEF x 15,18 pct. = 539 BEF of 13,36 
euro (cf artikel 46 van het koninklijk besluit, Uitvoering Jaarlijkse Vakantiewet 
van 30 maart 1967), maar hierop zijn geen wettelijke interesten verschuldigd (cf 
artikel 2, derde lid, Loonbeschermingswet van 12 april 1965)". (blz. 13, onder-
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aan, en 14, bovenaan, van het bestreden arrest).
Grieven
3.1. De werkgever is op grond van artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereen-
komstenwet, verplicht het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen.

Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereen-
komst wordt verricht. Behoudens afwijkende wettelijke of contractuele bepaling, 
bestaat er geen recht op loon indien geen arbeid wordt gepresteerd. Dat alles 
volgt uit de wettelijke begripsomschrijving van de arbeidsovereenkomst vervat 
in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer 
die op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken 
en die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van 
zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats 
van het  werk had begeven,  hetzij  de arbeid waaraan hij  bezig was,  niet  kan 
voortzetten, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn 
dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Voornoemd artikel bevindt zich onder het hoofdstuk III "Schorsing van de uit-
voering van de arbeidsovereenkomst" van de Arbeidsovereenkomstenwet. Die 
bepaling beoogt de werknemer loon te verzekeren voor een arbeidsdag waarop 
hij buiten zijn wil niet of niet gedurende de volledige arbeidstijd heeft kunnen ar-
beiden.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet kan enkel toepassing vinden 
in geval van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar 
niet na de beëindiging ervan.

3.2. In het tussenarrest van 13 september 2004 beslist het arbeidshof dat uit de 
inhoud en de chronologie van de hem voorgelegde stukken moet worden afgeleid 
dat de eiseres op 7 maart 2000 overging tot ontslag om dringende reden van de 
verweerster (blz. 9, midden, van het tussenarrest van 13 september 2004; zie ook 
blz. 9, voorlaatste alinea, van het bestreden eindarrest).

In het bestreden eindarrest beslist het arbeidshof dat loon voor 7 maart 2000 
verschuldigd is gelet op het bepaalde in artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereen-
komstenwet en overweegt het dat de eiseres de verweerster de sleutels van haar 
bedrijfswagen in "de beschreven omstandigheden" heeft doen afgeven op haar 
maatschappelijke zetel (blz. 13, onderaan, van het bestreden eindarrest). Met "de 
beschreven  omstandigheden" verwijst  het  arbeidshof naar  de  omstandigheden 
bedoeld in artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet of geeft het te ken-
nen dat de feitelijke omstandigheden aan de voorwaarden van die bepaling be-
antwoorden.

Aangezien uit de vaststellingen van het arbeidshof volgt dat de arbeidsover-
eenkomst tussen de partijen op 7 maart 2000 werd beëindigd, kan voor die dag 
geen toepassing meer worden gemaakt van artikel 27, 2°, van de Arbeidsover-
eenkomstenwet. Door dat wel te doen, en de oorspronkelijke vordering van de 
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verweerster louter op die grond toe te kennen, schendt het arbeidshof die bepa-
ling.

Het arbeidshof stelt voorts niet vast dat de verweerster op 7 maart 2000 nog ar-
beid heeft gepresteerd, noch dat de eiseres krachtens een wettelijke of contractu-
ele bepaling zou gehouden zijn de verweerster loon te betalen voor 7 maart 2000. 
Het arbeidshof beslist dan ook om die reden niet wettig dat de verweerster voor 
die dag recht heeft op loon (schending van de artikelen 2, 3, 4, 5 en 20, 3°, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet).

3.3. In de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat artikel 27, 2°, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet toch toepassing kan vinden na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, merkt de eiseres op dat het arbeidshof niet wettig oordeelt 
dat de omstandigheden beschreven in artikel 27, eerste lid, 2°, van de Arbeids-
overeen-komstenwet aanwezig zijn of de voorwaarden voor de toepassing van 
die bepaling vervuld zijn.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft geen uitstaans met een 
geval waarin de werkgever door zijn toedoen de werknemer heeft belet het werk 
aan te vangen.

De vaststelling van het arbeidshof dat de eiseres op 7 maart 2000 de verweer-
ster om dringende reden heeft ontslagen, impliceert dat de verweerster die dag 
haar arbeid niet heeft mogen aanvangen of voortzetten door toedoen van haar 
werkgever.

Aangezien artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is 
in gevallen waarin de werknemer die op het ogenblik dat hij zich naar het werk 
begeeft, geschikt is om te werken maar door een oorzaak die onafhankelijk is 
van zijn wil het werk niet heeft kunnen aanvangen of voortzetten en niet op situ-
aties waarbij de werknemer het werk niet heeft mogen aanvangen of voortzetten, 
is  de beslissing van het  arbeidshof  hoe dan ook niet  naar  recht  verantwoord 
(schending van artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet).

3.4. De onwettigheid van de beslissing van het arbeidshof dat de eiseres voor 7 
maart 2000 loon verschuldigd is aan de verweerster, brengt de onwettigheid mee 
van de beslissing dat de verweerster recht heeft op een bedrag van 13,36 euro als 
vakantiegeld bij uitdiensttreding op het loon voor 7 maart 2000 (schending van 
artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de alge-
mene uitvoerings-modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, in de versie van toepassing voor de wijziging bij koninklijk 
besluit van 13 juni 2001 en de latere wijzigingen).

Aldus kon het bestreden arrest niet wettig oordelen dat voor 7 maart 2000 loon 
verschuldigd is  alsook het vakantiegeld bij uitdiensttreding daarop (schending 
van  alle  in  de  aanhef  van  het  middel  vermelde  geschonden  wettelijke 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
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1. Het arrest stelt vast dat de verweerster weigerde in te gaan op de door de ei-
seres met ingang van 7 maart opgelegde wijziging van de inhoud van haar func-
tie,  waardoor  zij  voortaan  nog  slechts  op  maandag  haar  bestaande  cliënteel 
mocht bezoeken, terwijl zij gedurende de overige arbeidsdagen nog uitsluitend 
aan prospectie mocht doen.

Het arrest oordeelt dat dit terecht gebeurde, nu de werkgever tijdens de opzeg-
gingstermijn zijn werknemer verder dient te werk te stellen in dezelfde functie en 
tegen dezelfde voorwaarden, en een handelsvertegenwoordiger cliënteel dient op 
te sporen en te bezoeken: beide activiteiten moeten samen uitgeoefend worden.

2. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het arrest oordeelt dat opsporen 
en bezoeken van cliënteel iedere arbeidsdag en/of simultaan moet worden uitge-
oefend, berust het op een onjuiste lezing van het arrest.

3. Met de voormelde vaststellingen en reden geven de appelrechters niet te 
kennen dat de eiseres eenzijdig een wijziging van een essentiële voorwaarde van 
de arbeidsovereenkomst heeft doorgevoerd tijdens de opzeggingstermijn.

Het arrest stelt alleen vast dat de eiseres tot ontslag is overgegaan om een drin-
gende reden en dat de aangevoerde feiten, zijnde een werkweigering, in de gege-
ven omstandigheden geen dringende reden tot onmiddellijk ontslag uitmaakte.

In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het arrest beslist op grond dat de ei-
seres  een essentieel  bestanddeel  van de arbeidsovereenkomst heeft  gewijzigd, 
mist het feitelijke grondslag.

4. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest beslist dat de ingeroepen 
dringende reden de professionele samenwerking niet alleen voor de partij die de 
dringende reden inroept, maar voor de beide partijen definitief onmogelijk moet 
maken, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist het feitelijke 
grondslag.

5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de beslissing dat de verweerster te-
recht weigerde de nieuwe arbeidsregeling te aanvaarden, niet naar recht verant-
woord is, kan het, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden nu de beslissing dat 
de  aangevoerde  feiten geen dringende reden tot  het  onmiddellijk  ontslag uit-
maakten, tevens wordt verantwoord door de in het onderdeel vergeefs aange-
vochten zelfstandige beslissing dat de professionele samenwerking tussen de par-
tijen niet definitief onmogelijk was geworden.

In zoverre is het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het arrest beslist op grond dat de 

eiseres een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft gewijzigd, 
mist het feitelijke grondslag.

Voorts komt het onderdeel op tegen de feitelijke beoordeling van de appel-
rechters zodat het in zoverre niet ontvankelijk is.

Tweede middel
7. De appelrechters stellen vast dat F.V.C., de vorige werkgever van de ver-

weerster, zijn zaak per eind mei 1981 aan de eiseres, toendertijd nog een PVBA, 
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krachtens een geschreven onderhandse overeenkomst van 25 maart 1981 heeft 
overgedragen en zij oordelen dat er een overgang van onderneming plaatsvond 
krachtens overeenkomst als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
32bis van 7 juni 1985 en dat de eiseres toen met de verweerster al een arbeids-
overeenkomst had ondertekend op voorstel van F.V.C., kennelijk om zich de ver-
dere diensten van deze werkneemster, die de overgenomen zaak grondig kende, 
in ieder geval te kunnen verzekeren.

Het arrest verwerpt en beantwoordt aldus het in het onderdeel bedoelde ver-
weer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Voor het overige is het middel afgeleid uit het tevergeefs aangevoerd moti-

veringsgebrek en is het in zoverre niet ontvankelijk.
Derde middel
9. Krachtens artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de werk-

nemer, wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op 
dat ogenblik geschikt was om te werken, en die buiten het geval van staking, we-
gens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, zijn arbeid niet kan beginnen, 
niettegenstaande de afwezigheid van arbeidsprestaties, recht op het loon dat hem 
zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Deze bepaling strekt er toe het recht van de werknemer op zijn dagloon te vrij-
waren in bepaalde omstandigheden waarin de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst is geschorst. Zij geldt niet in het geval de arbeids-overeenkomst door de 
werkgever wordt beëindigd.

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

talen aan de verweerster van het dagloon van 7 maart 2000 met interest en van 
het op dit dagloon verschuldigde vakantiegeld en in zoverre het 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 twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist.
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Nr. 410

3° KAMER - 17 september 2007

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VOORSCHOTTEN VAN BIJDRAGEN - FOUTIEVE 
INSCHATTING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN - ONTOEREIKENDE BETALING - GEVOLG

Wanneer  de  werkgever  gebruik  maakt  van de hem in  artikel  34,  tweede lid,  geboden 
mogelijkheid  om als  voorschot  een  lager  bedrag  te  betalen  dan  het  bedrag  van  30 
procent van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal, en een  
voorschot betaalt gelijk aan 30 procent van de vermoedelijke bijdragen van het lopende 
kwartaal en nadien blijkt dat het door de werkgever betaalde voorschot minder bedraagt 
dan 30 procent van de effectief verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal, en  
aldus ontoereikend is, houdt dit in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen  
in de zin van artikel 54bis Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet 19691.  (Artt. 34, tweede lid en 
54bis, K.B. 28 nov. 1969)

(R.S.Z. T. COBELFRET LOGISTICS nv)

ARREST

(A.R. S.06.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 januari 2005 en 16 de-

cember 2005 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, 54 en 54bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 

tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders 
(hierna: het Uitvoeringsbesluit), artikel 34, vóór zijn wijziging bij koninklijk be-
sluit van 14 oktober 2005, artikel 54, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit 
van 22 juni 2006;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert 

wanneer zij onoverkomelijk is.
Aangevochten beslissing
1. Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 oordeelde dat de eiser ten 

onrechte was overgegaan tot het opleggen van de vaste vergoeding ex artikel 54-
bis van het Uitvoeringsbesluit, en motiveerde dit als volgt:

"Partijen zijn het er ook over eens dat (de verweerster) valt onder de categorie 
van werkgevers die artikel 34 aanwijst als deze, die ertoe gehouden zijn voor-
schotten te storten.

1 Art. 34, tweede lid van het K.B. van 28 nov. 1969, vóór de wijziging ervan bij K.B. van 14 okt.  
2005.
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Artikel  34 bepaalt als algemene regel dat  dit kwartaalvoorschot 30 pct. be-
draagt van het bedrag van de bijdragen die verschuldigd waren voor het voorlaat-
ste vervallen kwartaal.

(...)
De werkgever kan echter het bedrag van het voorschot, bepaald met toepassing 

van bovenstaande algemene regel, verminderen wanneer dit bedrag het bedrag 
van  30  pct.  van  de  vermoedelijke  bijdragen  van  het  lopende  kwartaal  over-
schrijdt. In dat geval mag de werkgever het voorschot herleiden tot 30 pct. van 
deze vermoedelijke bijdragen voor het lopende kwartaal.

(...)
Voor het tweede kwartaal 2002, dat ons in casu bezighoudt, was het vierde 

kwartaal 2001 geen geschikt refertekwartaal, aldus (de verweerster), omdat er 
einde 2001 meerdere personeelsleden waren afgevloeid, omdat er vakantiegeld 
einde dienst verschuldigd was en omdat ook de oudejaarspremies toen werden 
uitbetaald.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat de beslissing van (de verweerster) om in 
die omstandigheden het vierde kwartaal 2001 niet als refertekwartaal aan te ne-
men, in alle opzichten redelijk was. Men kan inderdaad moeilijk appelen met ci-
troenen vergelijken.

Uit de redactie van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het be-
drag van de maandelijkse voorschotten door de werkgever gebeurt bij de aan-
vang van het kwartaal, waarvoor deze voorschotten verschuldigd zijn.

Toegepast  in  casu kwam het  aan (de verweerster)  toe  om de  maandelijkse 
voorschotten voor het tweede kwartaal 2002 vast te leggen begin april 2002.

Het is op dat tijdstip dat (de verweerster) de bijdragen moet inschatten die ver-
moedelijk voor het tweede kwartaal 2002 zullen verschuldigd zijn.

Deze inschatting moet gebeuren als een 'goed huisvader' rekening gehouden 
met alle mogelijke elementen, die op dat tijdstip voorhanden zijn om het volume 
aan bijdragen dat effectief zal verschuldigd zijn zo dicht mogelijk te benaderen.

Welke waren de elementen die voor (de verweerster) begin april 2002 belang-
rijk waren om de vermoedelijk verschuldigde RSZ-bijdragen voor het tweede 
kwartaal van 2002 in te schatten?

Een eerste element waarmee (de verweerster) rekening mocht houden was dat 
de afwijking van de algemene regel van artikel 34, die zij had toegepast voor het 
eerste kwartaal 2002 en waarbij zij de voorschotten voor dit kwartaal evenmin 
had bepaald in functie van de bijdragen die waren betaald voor het voorlaatste 
vervallen kwartaal, blijkbaar de goedkeuring wegdroeg van (de eiser). Deze for-
muleert immers geen enkele opmerking bij de afwijking van de algemene regel.

(De verweerster) mocht erop vertrouwen dat zij voor het inschatten van de ver-
moedelijk verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2002 dezelfde prin-
cipes mocht hanteren.

Voor het overige mocht en moest (de verweerster) rekening houden met alle 
parameters die eigen zijn aan het personeelsbestand dat zij begin april 2002 te-



1662 HOF VAN CASSATIE 17.9.07 - Nr. 410 

werkstelde. Er zijn geen aanwijzingen dat (de verweerster) dit niet zou hebben 
gedaan.

Specifiek in verband met dit personeelsbestand kon (de verweerster) redelij-
kerwijze niet inschatten dat de personeelsleden die met collectief ontslag waren 
bedreigd op dat ogenblik het bedrijf nog voor het einde van het kwartaal defini-
tief zouden verlaten mits de uitbetaling van een opzeggingsvergoeding.

Begin april 2002 waren er nog teveel onzekere factoren over de finale afloop 
van dit collectief ontslag.

De conclusie is dan ook dat (de verweerster) in het begin van april 2002 de 
vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal heeft ingeschat 
als een goed huisvader. Zij bleef aldus binnen de toepassing van artikel 34 van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969. Er werd geen inbreuk op dit artikel 
begaan.

De correcte houding van (de verweerster) wordt nog onderlijnd door het gege-
ven dat zij het bedrag van de maandelijkse voorschotten voorzichtigheidshalve 
opvoerde van 40.000,00 euro naar 50.000,00 euro ondanks dat daar, strikt geno-
men, geen noodzaak toe was.

(De verweerster) heeft voldaan aan de verplichtingen, zoals deze voortvloeien 
uit de toepassing van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
met betrekking tot het tweede kwartaal 2002.

De wetgever heeft in artikel 34 aan de werkgever de mogelijkheid gelaten om 
af te wijken van de algemene regel. Hij heeft de toegang tot deze afwijking open-
gelaten aan de werkgever. Het is met andere woorden de werkgever die zelf zal 
bepalen wanneer hij van de afwijking gebruik maakt. Dat is duidelijk af te leiden 
uit het gebruik door de wetgever van het woord 'kan'. Daarbij heeft de werkgever 
er alle belang bij dat hij de vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor het lopen-
de kwartaal zo nauwkeurig mogelijk inschat. Immers de stok die de wetgever 
achter de deur houdt, is dat de bijdrageopslag die voorzien is in artikel 54 van 
hetzelfde koninklijk besluit verschuldigd is wanneer het door de werkgever inge-
schatte voorschot ontoereikend is. Dat is het risico dat de werkgever loopt, wan-
neer hij de afwijking uit artikel 34 toepast.

In casu is het duidelijk dat de door (de verweerster) ingeschatte maandelijkse 
voorschotten voor het tweede kwartaal 2002 ontoereikend waren. Zij bedroegen 
namelijk geen 30 pct. van de uiteindelijk verschuldigde bijdragen voor dit twee-
de kwartaal 2002.

Dit had alles te maken met het zich aandienen helemaal aan het einde van het 
tweede kwartaal 2002 van het eindresultaat  van het collectief ontslag van 13 
werknemers, namelijk de uitbetaling van evenveel opzeggingsvergoedingen.

Deze 'deus ex machina' komt het hele systeem van voorschotberekening door-
kruisen, maar dat risico blijft voor rekening van de werkgever, (de verweerster) 
in casu. Het is als het ware de keerzijde van de medaille, die, in het systeem van 
voorschotberekening zoals het is geregeld door artikel 34, de afwijkingsmoge-
lijkheid is.

De tekst van de wet: 'wanneer het aldus betaalde voorschot ontoereikend is' 



Nr. 410 - 17.9.07 HOF VAN CASSATIE 1663 

laat niet toe te sleutelen aan 'het ontoereikend zijn' via de oorzaak ervan, in casu 
de beschreven 'deus ex machina'. De tekst van de wet laat geen speelruimte: zo-
dra de voorschotten ontoereikend zijn, uit welke oorzaak ook, slaat de stok van 
de wetgever toe en is de bijdrageopslag ex artikel 54 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 in principe verschuldigd.

Het probleem in casu is echter dat deze bijdrageopslag niet wordt gevorderd 
door (de eiser) en dus niet het voorwerp is van het huidige geschil.

(De eiser) paste namelijk een andere sanctie toe dan deze voorzien in artikel 34 
van het koninklijk besluit en hij bracht de in artikel 54bis voorziene vergoeding 
in rekening.

Bracht (de eiser) de vergoeding van artikel 54bis van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 terecht in rekening?

Ook over deze tweede vraag zijn de partijen het eens dat het (arbeidshof) be-
voegd is om er uitspraak over te doen.

Het antwoord is neen.
Immers  de  sanctie  van dit  artikel  54bis  kan maar  worden opgelegd  als  de 

werkgever de verplichtingen, hem opgelegd door artikel 34 niet nakomt.
Uit wat hogerop in dit arrest werd beoordeeld, volgt dat (de verweerster) als 

werkgever de verplichtingen van artikel 34 wel degelijk nakwam.
Zij schatte als goed huisvader de vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor 

het tweede kwartaal 2002 correct in, rekening houdend met alle mogelijke ele-
menten die zij ter beoordeling moest meenemen en dit op het tijdstip dat deze in-
schatting reglementair moest gebeuren.

Dat ondanks deze correcte inschatting de uiteindelijk verschuldigde bijdragen 
de ingeschatte bijdragen in belangrijke mate overtroffen was niet te wijten aan 
een tekorstschieten door (de verweerster) in haar verplichtingen maar aan een 
onverwacht feit, dat (de verweerster) niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan 
haar verplichtingen ex artikel  34 tegemoet moest  komen en waarmee zij  dus 
geen rekening kon houden.

De toepassingsvoorwaarde van artikel 54bis van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 is niet vervuld, zodat de sanctie ervan ook niet aan (de verweer-
ster) kan worden opgelegd.

Het (arbeidshof) sluit zich hierbij aan bij het advies van het openbaar ministe-
rie.

(De eiser) werpt hiertegen op dat de sanctie die artikel 34, tweede lid, in fine, 
voorziet de toepassing van artikel 54bis niet uitsluit.

Dit is onjuist. Artikel 54bis kan enkel worden toegepast als de werkgever zich 
in de voorwaarden van artikel 54bis bevindt, met name wanneer hij tekort komt 
aan zijn verplichtingen. Dat is in casu niet het geval.

(...)
Artikel 54 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is in casu niet 

van toepassing, zodat (de verweerster) niet gehouden was tot betaling van de 
vaste vergoeding, die in dit artikel is voorzien.
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(...)
(De verweerster) geeft terecht aan dat destijds dit bedrag 'onverschuldigd' werd 

betaald aan (de eiser) zodat zij recht heeft op terugbetaling.
(...)
Het openbaar ministerie merkte in zijn advies terecht op dat de helft van dit 

bedrag,  na  de  beslissing  van  (de  eiser)  van  21  oktober  2002  (stuk  8, 
(verweerster)), in het voordeel van (de verweerster) werd verrekend.

Bijgevolg  heeft  (de  verweerster)  thans  nog  recht  op  de  terugbetaling  van: 
4.957,87 euro min 2.478,93 euro = 2.478,94 euro". (arrest, p.8-13).

Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 veroordeelde de eiser dienvol-
gens  om  het  effectief  ingehouden  bedrag  van  de  vaste  vergoeding,  zijnde 
2.478,94 euro, terug te betalen aan de verweerster, te vermeerderen met de ver-
wijlinterest vanaf 3 december 2002 en de gerechtelijke interest.

2. Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 oordeelde tevens dat de eiser 
door een verkeerde toepassing te maken van artikel 54bis van het Uitvoeringsbe-
sluit een fout heeft begaan, doch heropende de debatten om een tegensprekelijk 
debat mogelijk te maken over de kwestie of deze fout van eiser voor verweerster 
schade tot gevolg heeft gehad:

"(De verweerster) verwijt (de eiser) een fout te hebben begaan onder andere 
door het omstandig verweer dat haar raadsman in zijn brief van 3 december 2002 
voerde, naast zich neer te leggen en onbeantwoord te laten.

Het (arbeidshof) stelt vast, na lectuur van het bedoelde verweer, dat de argu-
mentatie tegen de beslissing van (de eiser) tot het opleggen van de vaste vergoe-
ding ex artikel 54bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, pertinent, 
correct en volledig was.

Dit betekent dat (de eiser) als overheidsinstelling over alle documentatie en ar-
gumenten beschikte om zijn beslissing in te trekken gesteund op het inzicht dat 
hij een verkeerde toepassing had gemaakt van artikel 54bis van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969.

(De eiser) levert niet het bewijs dat hij het verweer van (de verweerster) heeft 
onderzocht en ernstig heeft genomen. Het behoorde aan (de eiser) om dit te doen 
en om ten aanzien van dit verweer, dat, het weze herhaald, zeer omstandig en 
pertinent was, stelling in te nemen. Het antwoord van (de eiser) van 9 december 
2002 beantwoordde niet aan dit vereiste.

Door dit na te laten, beging (de eiser) een fout. Als overheidsinstelling is zij 
gehouden onder andere door de plicht van motivering en van zorgvuldigheid.

Het (arbeidshof) stelt vast dat ook het openbaar ministerie deze mening is toe-
gedaan.

Zowel (de eiser) als het openbaar ministerie geven echter aan dat (de verweer-
ster) niet de schade bewijst, die het gevolg is van deze fout.

Bovendien verwijt (de eiser) aan (de verweerster) dat zij op dit aspect van haar 
vordering ten gronde nader ingaat naar aanleiding van de repliekconclusies die 
ter griffie werden ontvangen op 4 november 2004. Hierdoor acht hij zijn rechten 
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van verdediging geschonden.
Het (arbeidshof) is van oordeel dat inderdaad alle argumenten die (de verweer-

ster) aan het (arbeidshof) voorlegt om haar vordering in schadevergoeding te on-
dersteunen niet het voorwerp zijn geweest van een tegensprekelijk debat.

Om dit tegensprekelijk debat mogelijk te maken, heropent het (arbeidshof) de 
debatten". (arrest, p.13-14).

3. In het bestreden eindarrest van 16 december 2005 bevestigde het arbeidshof 
dat de eiser een fout heeft begaan door de sanctie van artikel 54bis toe te passen:

"Zo geeft  het  openbaar  ministerie  in zijn advies  volkomen terecht  aan dat, 
naast het in gebreke blijven om te antwoorden op het verweer, (de eiser) ook ten 
onrechte overging tot het opleggen van een sanctie door een verkeerde toepas-
sing te maken van de wet: de toepassingsvoorwaarden van artikel 54bis van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 waren immers niet vervuld.

De fout van (de eiser) komt, wat dit laatste aspect betreft, duidelijk aan de op-
pervlakte als men bedenkt dat (de eiser) zijn verkeerde toepassing van het be-
doelde artikel  54bis bleef handhaven, niettegenstaande zijn verkeerd optreden 
hem voor honderd procent was geïllustreerd en gedocumenteerd in het verweer 
van 3 december 2002 en hij aldus voor honderd procent zicht had op het verkeer-
de karakter van de toepassing die hij van de wet maakte.

Geen enkel redelijk persoon handhaaft een verkeerde mening of handeling in 
het licht van een volledige en sluitende argumentatie die het verkeerde van die 
mening of die handeling weergeeft.

Ook dit volharden is een onderdeel van de fout die (de eiser) beging.
Vooral dit volharden heeft (de verweerster) trouwens naar het instellen van de 

procedures gedreven". (eindarrest, p.4).
4. Het bestreden eindarrest kwam uiteindelijk tot het besluit dat het oorzakelijk 

verband tussen de fout van de eiser en de schade van de verweerster vaststond 
(zie p.4-7) en veroordeelde de eiser om ten titel van schadevergoeding aan de 
verweerster te betalen een provisioneel bedrag van 2.500,00 euro, te vermeerde-
ren met de gerechtelijke interest, met toekenning van het gevraagde voorbehoud.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit, is de werkgever, die 

voor een welbepaald kwartaal bijdragen heeft aangegeven ten belope van meer 
dan 6.197,34 euro (250.000 BEF) ertoe gehouden voor het daaropvolgend kwar-
taal, uiterlijk de vijfde van iedere maand volgend op elk van de maanden van dat 
laatste kwartaal, een voorschot te storten, gelijk aan 30 pct. van het bedrag van 
de bijdragen, verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal.

Volgens diezelfde bepaling kan de werkgever, wanneer het bedrag van deze 30 
pct.  het  bedrag  van 30 pct.  van  de  vermoedelijke  bijdragen  van het  lopende 
kwartaal overschrijdt, het voorschot tot laatstgenoemd bedrag verminderen, on-
verminderd de toepassing van de bij artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit bepaal-
de bijdrageopslag wanneer het aldus betaalde voorschot ontoereikend is.
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Luidens artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit is de werkgever, die voor een 
kwartaal voorschotten in de zin van artikel 34, tweede en vierde lid, en 34bis is 
verschuldigd en die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, aan eiser een vaste 
vergoeding verschuldigd naar verhouding van de "schijf" van de aangegeven bij-
dragen voor het betrokken kwartaal.

Wanneer  het  bedrag van de aangegeven bijdragen zich bijvoorbeeld tussen 
495.787,07 euro tot 743.680,59 euro situeert, dan bedraagt deze vaste vergoeding 
4.957,87 euro.

Artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit werd bij koninklijk besluit van 14 okto-
ber 2005, met ingang van 1 oktober 2005, in die zin gewijzigd dat een ontoerei-
kend voorschot voortaan nog enkel met de vaste vergoeding van artikel 54bis 
kan worden gesanctioneerd.

Ten aanzien van de werkgever die voor 1 oktober 2005 een ontoereikend voor-
schot heeft betaald, zoals in casu het geval was, kon eiser derhalve zowel de 
sanctie opleggen van de bijdrageopslag van artikel 54, als de sanctie van de vaste 
vergoeding die bepaald is in artikel 54bis.

In het voorliggend arrest lag enkel de sanctie van artikel 54bis en zijn toepas-
singsvoorwaarden ter betwisting.

2. De verplichting ex artikel 34 om een toereikend voorschot te betalen, betreft 
een resultaatverbintenis in hoofde van de werkgever waardoor de sanctie van de 
vaste vergoeding van artikel 54bis van toepassing wordt door het loutere feit dat 
een ontoereikend voorschot werd betaald.

In de zin van artikel 54bis is de werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet 
nakomt, derhalve de werkgever die deze resultaatverbintenis niet is nagekomen.

Van zodra vaststaat dat er te weinig voorschotten werden betaald, wordt de 
werkgever bijgevolg, van rechtswege, door artikel 54bis met de sanctie van de 
forfaitaire, vaste vergoeding bestraft.

Het ontoereikend karakter van de voorschotten houdt met andere woorden op 
zich reeds het bewijs in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen 
die hem door artikel 34 worden opgelegd.

De toepassing van de sanctie van artikel 54bis vereist derhalve niet dat het be-
talen van een ontoereikend voorschot zijn grondslag vindt in een foutieve tekort-
koming of onzorgvuldigheid van de werkgever.

3. Wanneer de maandelijkse voorschotten, die de werkgever, met toepassing 
van de uitzonderingsbepaling van artikel 34, in functie van de vermoedelijke bij-
dragen van het lopende kwartaal aan eiser heeft betaald, uiteindelijk ontoerei-
kend blijken te zijn en dus minder bedragen dan 30 pct. van de bijdragen die ef-
fectief voor het lopende kwartaal zijn verschuldigd, dan is deze werkgever zijn 
resultaatverbintenis ter zake niet nagekomen.

De sanctie van artikel 54bis is bijgevolg op deze werkgever evenzeer van toe-
passing louter en alleen omdat hij maandelijkse voorschotten van minder dan 30 
pct. van de verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal heeft betaald.

Ook ten aanzien van deze werkgever kan de toepassing van de forfaitaire sanc-
tie niet afhankelijk worden gesteld van het bewijs in hoofde van de werkgever 
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van een onredelijke inschattingsfout van de vermoedelijk verschuldigde bijdra-
gen die aan de grondslag ligt van het storten van ontoereikende voorschotten.

4. Het bestreden tussenarrest oordeelde niettemin dat deze sanctie niet aan de 
verweerster kon worden opgelegd omdat zij de vermoedelijk verschuldigde bij-
dragen voor het tweede kwartaal van 2002, bij de aanvang van dit kwartaal, als 
een goed huisvader, correct heeft ingeschat, rekening houdend met alle mogelij-
ke elementen die zij ter beoordeling moest nemen en dit op het tijdstip dat deze 
inschatting reglementair moest gebeuren (tussenarrest, p.10, tweede alinea, p.11, 
zevende laatste alinea).

Het feit dat, ondanks deze correcte inschatting, de uiteindelijk verschuldigde 
bijdragen voor het tweede kwartaal 2002 de ingeschatte bijdragen in belangrijke 
mate overtroffen, was volgens het tussenarrest niet te wijten aan een tekortschie-
ten door verweerster aan haar verplichtingen, maar aan een onverwacht feit, dat 
de verweerster niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan haar verplichtingen ex 
artikel 34 tegemoet moest komen en waarmee zij dus geen rekening kon houden 
(p.11, zesde laatste alinea).

Het besluit  dat  de verweerster,  met betrekking tot  het  tweede kwartaal  van 
2002, heeft voldaan aan haar verplichting om voorschotten te betalen conform 
artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit werd zodoende door het bestreden arrest ge-
stoeld op een beoordeling van de houding van de verweerster, die getoetst werd 
aan het zorgvuldigheidscriterium van een "goed huisvader", terwijl de vaste ver-
goeding van artikel 54bis nochtans verschuldigd is van zodra vaststaat dat ontoe-
reikende voorschotten werden betaald, ongeacht de oorzaak hiervan.

5. In zoverre het bestreden arrest oordeelde dat het onverwacht feit, dat de ver-
weerster niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan haar verplichtingen ex arti-
kel 34 diende tegemoet te komen en waarmee zij dus geen rekening kon houden, 
met name het zich aandienen helemaal aan het einde van het tweede kwartaal 
van het eindresultaat van het collectief ontslag van 13 werknemers, met onmid-
dellijke uitbetaling van de opzeggings-vergoedingen, een geval van overmacht of 
onoverkomelijke dwaling heeft  uitgemaakt  in  hoofde  van de  verweerster  dan 
miskende het arrest het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk dwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.

Overmacht of dwaling kan onder bepaalde omstandigheden door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd, maar slechts wanneer uit die omstandighe-
den af te leiden valt dat degene die zich erop beroept, heeft gehandeld zoals ieder 
redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gehan-
deld.

Herstructureringen binnen de onderneming van de verweerster en een daarop 
volgend collectief ontslag maken geen onoverkomelijke dwaling uit in hoofde 
van de verweerster die de betaling van een ontoereikend voorschot kan verant-
woorden, temeer daar de beslissing om tot onmiddellijke afvloeiing over te gaan, 
waardoor het saldo van de verbrekingsvergoedingen bij het einde van het tweede 
kwartaal van 2002 was verschuldigd, in plaats van de werknemers gewoon hun 
opzeggingstermijnen te laten uitdoen, mede door de verweerster, na onderhande-
lingen, was getroffen (zie tussenarrest, p.5, derde alinea; zie ook p.9, laatste ali-
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nea, waarin het arbeidshof aanneemt dat er reeds begin april 2002 sprake was 
van personeelsleden die met een collectief ontslag waren "bedreigd").

6. Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest, nu vaststond dat de betaalde 
voorschotten ontoereikend waren, niet wettig heeft kunnen oordelen dat de toe-
passingsvoorwaarde van artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit niet was ver-
vuld en de sanctie ervan niet kon worden opgelegd op grond dat de verweerster, 
bij gebrek aan het bewijs door de eiser van een onredelijke inschattingsfout bij 
de verweerster en gelet op het onverwachte feit dat de verweerster niet kon ken-
nen, de verplichtingen van artikel 34 was nagekomen (schending van de artike-
len 34, 54 en 54bis, van het Uitvoeringsbesluit, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigings-
grond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is).

Tweede onderdeel
De beslissing in het tussenarrest, zoals hernomen in het eindarrest, dat de eiser 

een fout heeft begaan jegens de verweerster door de sanctie van artikel 54bis op 
te leggen aan de verweerster en door, spijts het door haar gevoerde verweer, de 
verkeerde toepassing van artikel 54bis te blijven handhaven, zonder dit verder te 
motiveren, was gestoeld op de in het vorig onderdeel bestreden misvatting dat de 
verweerster als werkgever haar verplichtingen van artikel 34 was nagekomen zo-
dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 54 bis te dezen niet was vervuld.

De beoordeling door de appelrechters van de aansprakelijkheid van de ver-
weerster berustte derhalve op een schending van de artikelen 34, 54 en 54bis van 
het Uitvoeringsbesluit.

Hieruit volgt dat het bestreden tussen- en eindarrest, uit het opleggen door de 
eiser van de sanctie van artikel 54bis aan de verweerster, niet wettig een fout 
heeft kunnen afleiden bij de eiser en hem dienvolgens niet wettig heeft kunnen 
veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 2.500,00 euro (schen-
ding van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 34, 54 en 54bis 
van het Uitvoeringsbesluit en van het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is).

Subsidiair
Derde onderdeel
In zoverre moet worden aangenomen dat de werkgever, die toepassing heeft 

gemaakt van de uitzonderingsbepaling van artikel 34 en die voorschotten heeft 
betaald in functie van de vermoedelijke bijdragen van het lopende kwartaal, zijn 
verplichtingen ter zake nakomt wanneer hij de vermoedelijk verschuldigde bij-
dragen heeft ingeschat als een goed huisvader, dan miskende het bestreden tusse-
narrest artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit door voorop te stellen dat die in-
schatting enkel kan gebeuren bij de aanvang van het lopende kwartaal en dus op 
grond van de gegevens die dan voorhanden zijn:

"Uit de redactie van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het 
bedrag van de maandelijkse voorschotten door de werkgever gebeurt bij de aan-
vang van het kwartaal, waarvoor deze voorschotten verschuldigd zijn.

Toegepast in casu kwam het aan (de werkgever) toe om de maandelijkse voor-
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schotten voor het tweede kwartaal 2002 vast te leggen begin april 2002.
Het is op dat tijdstip dat (de werkgever) de bijdragen moet inschatten die ver-

moedelijk voor het tweede kwartaal 2002 zullen verschuldigd zijn". (p.9, vierde 
t.e.m. zesde alinea).

In de mate dat de werkgever iedere maand, uiterlijk aan de eiser een voorschot 
dient te storten, biedt dit immers de mogelijkheid om bij de aanvang van elke 
maand van het  lopende kwartaal  een nieuwe inschatting van de vermoedelijk 
verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal te maken zodat het bedrag van 
de voorschotten voor iedere maand kan worden aangepast aan de actuele vooruit-
zichten op het vlak van de loonlast van het lopende kwartaal.

De beslissing dat de verweerster de verplichtingen van artikel 34 was nageko-
men door bij de aanvang van het lopende kwartaal een correcte inschatting te 
maken van de verschuldigde bijdragen,  was bijgevolg niet  naar  recht  verant-
woord in zoverre het bestreden tussenarrest zodoende geen rekening hield met de 
mogelijkheid om bij de aanvang van elke maand van het lopende kwartaal, op 
grond van de alsdan voorhanden zijnde elementen, een nieuwe inschatting te ma-
ken van de verschuldigde bijdragen en in functie  daarvan het  bedrag van de 
voorschotten aan te passen.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest, door te oordelen dat uit de redactie 
van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het bedrag van de maan-
delijkse voorschotten steeds bij de aanvang van het lopende kwartaal moet ge-
beuren en dit op grond van de gegevens die op dat tijdstip voorhanden zijn, bij-
gevolg artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit heeft miskend (schending van deze 
bepaling en van artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit) en bijgevolg niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat de verweerster niet redelijkerwijze heeft kunnen in-
schatten dat de personeelsleden die met collectief ontslag waren bedreigd op het 
einde van het tweede kwartaal van 2002 het bedrijf definitief zouden verlaten, 
zonder na te gaan of dit ook gold bij de aanvang van elk van de drie maanden 
van het lopende kwartaal (schending van de artikelen 34 en 54 van het Uitvoe-
ringsbesluit,  1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek en van het  algemeen 
rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij ono-
verkomelijk is).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 28, §1bis, van de RSZ-wet van 27 juni 1969, zoals inge-

voegd bij artikel 64, 1°, van de wet van 25 januari 1999, is de werkgever die de 
voorschotten van bijdragen niet binnen de door de Koning vastgestelde termijn 
stort, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vaste vergoeding verschul-
digd, waarvan het bedrag en de voorwaarden van toepassing bij koninklijk be-
sluit worden vastgesteld.

2. Op grond van artikel 34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 
1969, zoals te dezen van toepassing, is de werkgever die voor een welbepaald 
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kwartaal bijdragen heeft aangegeven ten belope van meer dan 250.000 BEF, er-
toe gehouden voor het  daaropvolgend kwartaal,  uiterlijk de vijfde van iedere 
maand volgend op elk van de maanden van dat laatste kwartaal, een voorschot te 
storten, gelijk aan 30 pct. van het bedrag van de bijdragen, verschuldigd voor het 
voorlaatste vervallen kwartaal. Wanneer het bedrag van deze 30 pct. het bedrag 
van 30 pct. van de vermoedelijke bijdragen overschrijdt, kan de werkgever het 
voorschot tot laatstgenoemd bedrag verminderen.

3. Artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 1969, zoals te dezen van 
toepassing, bepaalt dat de werkgever die voor een kwartaal voorschotten in de 
zin van de artikelen 34, tweede en vierde lid, en 34bis verschuldigd is en die zijn 
verplichtingen ter zake niet nakomt, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
een vaste vergoeding verschuldigd is, naar verhouding van de "schijf" van aange-
geven bijdragen voor het betrokken kwartaal.

4. Wanneer de werkgever gebruik maakt van de hem in artikel 34, tweede lid, 
geboden mogelijkheid om als voorschot een lager bedrag te betalen dan het be-
drag van 30 pct. van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen 
kwartaal, en een voorschot betaalt gelijk aan 30 pct. van de vermoedelijke bijdra-
gen van het lopende kwartaal, en nadien blijkt dat het door de werkgever betaal-
de voorschot minder bedraagt dan 30 pct. van de effectief verschuldigde bijdra-
gen van het lopende kwartaal, en aldus ontoereikend is, houdt dit als dusdanig in 
dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen, in de zin van artikel 54-
bis Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 1969.

5. In het bestreden arrest van 20 januari 2005 stellen de appelrechters vast dat:
- de door de verweerster ingeschatte maandelijkse voorschotten voor het twee-

de kwartaal van 2002 ontoereikend waren, nu zij geen 30 pct. bedroegen van de 
uiteindelijk verschuldigde bijdragen voor dit kwartaal, zodat in principe de bij-
drageopslag voorzien in artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit verschuldigd is;

- de eiser niet de bijdrageopslag van artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit vor-
derde,  maar  wel  de  in  artikel  54bis  voorziene  vaste  vergoeding  in  rekening 
bracht.

Zij oordelen dat:
- gelet op de concrete omstandigheden, de beslissing van de verweerster om 

het vierde kwartaal van 2001 niet als referentiekwartaal aan te nemen voor het 
tweede kwartaal van 2002, in alle opzichten redelijk was;

- de verweerster bij de aanvang van het kwartaal, dit is begin april 2002, de 
vermoedelijk voor het tweede kwartaal van 2002 verschuldigde bijdragen heeft 
ingeschat als een "goed huisvader", rekening houdend met alle elementen die op 
dat tijdstip voorhanden waren om het volume aan bijdragen dat effectief ver-
schuldigd zou zijn zo dicht mogelijk te benaderen, zodat zij voldaan heeft aan de 
verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de toepassing van artikel 34 van het 
Uitvoeringsbesluit  RSZ-wet 1969 met betrekking tot het tweede kwartaal van 
2002.

6. Op grond van deze redenen beslissen de appelrechters niet naar recht dat de 
verweerster zich niet in de voorwaarden van artikel 54bis van het Uitvoeringsbe-
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sluit RSZ-wet 1969 bevond, zodat de eiser de vaste vergoeding voorzien in die 
bepaling onterecht in rekening heeft gebracht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
7. De gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 20 januari 2005 heeft de 

vernietiging tot gevolg van het arrest van 16 december 2005 die daarvan een ge-
volg is.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 20 januari 2005, behalve in zoverre dit het 

hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het bestreden arrest van 16 december 2005.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 411

3° KAMER - 17 september 2007

1º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - FEESTDAGEN - BEGRIP

2º LOON — RECHT OP LOON - FEESTDAGEN - VERRICHTEN VAN ARBEID - TOEPASSING

3º LOON — RECHT OP LOON - FEESTDAGENLOON - VERVANGINGSDAGEN OF 
INHAALRUSTDAGEN DIE DE WERKNEMER NIET HEEFT OPGENOMEN - TOEPASSING

1º Het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid en 10, eerste lid van de Feestdagenwet strekt  
ertoe de werknemer, benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te 
waarborgen. (Artt. 4, eerste lid, en 10, eerste lid, Feestdagenwet)

2º Uit artikel 14, §1, eerste lid van de Feestdagenwet, dat bepaalt dat de werknemer recht  
heeft  op  loon  voor  elke  feestdag  of  vervangingsdag  tijdens  dewelke  hij  niet  werd 
tewerkgesteld,  volgt  dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen waarop de  
werknemer geen arbeid verricht1. (Art. 14, §1, eerste lid, Feestdagenwet)

3º Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkgever gehouden 
blijft  om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of  inhaalrustdagen die de 
werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wijten is aan het toedoen van de  
werkgever. (Feestdagenwet)

(D. T. INEOS PHENOL GmbH & C° KG, vennootschap naar Duits recht.)

1 Zie concl. O.M. 
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Advocaat-generaal R. Mortier heeft in substantie gezegd:
Het middel tot cassatie voert in het eerste onderdeel aan dat het arrest de bewijskracht 

van de akten houdende het verzoekschrift tot hoger beroep, de besluiten en de besluiten na 
advies openbaar ministerie schendt door hieraan een inhoud toe te kennen die zij niet 
bevatten, namelijk door te oordelen dat de vordering betrekking had op loon voor arbeid 
gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen, terwijl uit voormelde akten duidelijk 
blijkt  dat  de  vordering  betrekking  had  op  achterstallig  loon  voor  de  niet-genoten 
inhaalrustdagen en niet het loon voor de arbeid die hij gepresteerd had op dagen waarop 
hij met toepassing van de Feestdagenwet eigenlijk niet had moeten werken en waarvoor 
hij loon heeft ontvangen.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.
De  appelrechters  hebben  met  hun  overwegingen  niet  beslist  dat  de  vordering  van 

appellant betrekking had op loon uit arbeid. Zij hebben hiermee enkel aangegeven dat het 
niet toekennen door geïntimeerde van vervangingsdagen of inhaalrust in strijd is met de 
Feestdagenwet wat aanleiding kan geven tot vergoeding maar dat de gestelde vordering 
hierop geen betrekking heeft.

Het middel gaat er in het tweede onderdeel van uit dat de appelrechters de bepaling van 
artikel  14  van  de  Feestdagenwet  hebben  miskend  nu  dit  artikel  het  recht  van  de 
werknemer  op  loon  voor  feestdagen,  vervangingsdagen  en  inhaalrustdagen  niet 
afhankelijk maakt van het niet verrichten van arbeid op die dagen en het niet ontvangen 
van loon daarvoor, noch van het lijden van loonverlies.

Het middel faalt naar recht.
Uit  de memorie van toelichting2 bij  het  ontwerp van wet betreffende de feestdagen 

blijkt dat de doelstellingen van het wetsontwerp erin bestonden:
1. een tewerkstelling op de feestdagen te verbieden ten aanzien van alle perso-

nen die hun arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid verrichten 
2. het waarborgen van tenminste tien rustdagen per jaar, door de vervanging van 

de feestdagen die met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag samenval-
len, verplicht te maken 

3. aan de betrokkenen een loon toe te kennen voor de feestdagen waarop zij niet 
tewerkgesteld waren 

Met verboden tewerkstelling werd niet enkel de normale arbeidsverplichtingen bedoeld, 
maar ook het feit ter beschikking te staan van de werkgever. Elke verplichting die de 
bewegingsvrijheid van de beschermde personen aantast, wordt erdoor aangeduid.

Met het waarborgen van ten minste tien rustdagen werd het principieel verbod om de 
ten gevolge van de feestdag verloren arbeidsuren in te halen, bevestigd.

Uit deze doelstellingen, die nadien vertaald werden in de artikelen 4, 11 en 14 van de 
wet van 4 januari 1974 blijkt dat het wettelijk gewaarborgd loon voor feestdagen alleen 
verschuldigd is indien op die dagen geen arbeid werd verricht.

Het middel dat uitgaat van een andere veronderstelling faalt naar recht.
Conclusie: VERWERPING.

ARREST

(A.R. S.06.0103.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

2 Parl. Besch. Senaat, 1972-1973, nr. 416, blz 2.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2006 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- de artikelen 1, 4, 5, 6, 11, 14, inzonderheid §1, eerste lid, van de wet van 4 

januari 1974 betreffende de feestdagen;
- de artikelen 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de eiser ontvankelijk 
doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank 
van 18 juni 2003 en veroordeelt de eiser tot betaling van de kosten van de proce-
dure in hoger beroep. Het arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motie-
ven.

Op de bladzijden 4 tot 6 van het bestreden arrest, beslist het arbeidshof dat de 
eiser in strijd met de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen gedurende 
drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (zie blz. 6, laatste alinea, van het 
bestreden arrest).

Het arbeidshof wijst het hoger beroep en aldus de oorspronkelijke vordering 
van de eiser tot het verkrijgen van loon voor die dagen af op grond van volgende 
overwegingen:

"(5.2.4.) (De eiser) vordert evenwel het achterstallig loon (en wettelijke inte-
resten) voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij  niet  genomen 
heeft (omdat (de verweerster) hem dit niet toestond), maar waarop hij wel ge-
werkt heeft en waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen. Hij kan dit loon 
niet  nogmaals vorderen (werken op feestdagen of  vervangingsdagen geeft  de 
werknemer ook geen recht op een verhoogd loon). Indien (de eiser) drie dagen 
meer vrij had gekregen, had hij uiteindelijk niet meer loon ontvangen dan het-
geen hij nu heeft ontvangen. Het niet toekennen door (de verweerster) van ver-
vangingsdagen of inhaalrust is in strijd met de Feestdagenwet en de contractuele 
verbintenissen die zij door het sluiten van de arbeidsovereenkomst op zich heeft 
genomen. Voor deze fout zou (de eiser) wel aanspraak (kunnen) maken op een 
vergoeding voor de geleden schade (...). Dit wordt echter niet gevorderd". (blz. 7, 
eerste alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
Op grond van artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, is de werk-
gever verplicht het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeenge-
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komen. Die bepaling verplicht de werkgever niet enkel het contractueel overeen-
gekomen loon te betalen, maar ook, krachtens artikel 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, het loon dat op grond van wettelijke bepalingen verschuldigd is.

De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, hieronder afgekort als 
Feestdagenwet, is van toepassing op de werkgever en de werknemers.

Krachtens  artikel  4  van  de  Feestdagenwet  mag  de  werknemer  tijdens  tien 
feestdagen per jaar niet worden tewerkgesteld. De ingevolge de bepalingen van 
de Feestdagenwet niet gepresteerde arbeidsuren mogen luidens artikel 5 van die 
wet niet ingehaald worden tijdens andere dagen om ingevolge de toekenning van 
de feestdagen verloren arbeidsuren te compenseren, tenzij in de door de Koning 
bepaalde gevallen.

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samen-
valt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen.

Wanneer een werknemer tijdens een feestdag werd tewerkgesteld, heeft hij op 
grond van artikel 11, eerste lid, van de Feestdagenwet recht op een inhaalrust. De 
inhaalrust bedraagt een volle dag indien de arbeid langer dan vier uren heeft ge-
duurd en ten minste een halve dag indien hij niet langer dan vier uren heeft ge-
duurd.

Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werknemer 
recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens welke hij niet werd 
tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.

Uit de samenlezing van de voornoemde wettelijke bepalingen volgt dat een 
werknemer die arbeid presteert op een feestdag, recht heeft op loon voor die ge-
presteerde arbeid en op een inhaalrust wegens de gewerkte feestdag en dat hij 
eveneens recht heeft op loon voor elke inhaalrustdag.

Eerste onderdeel
1.1. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek hebben een 

algemene draagwijdte, in die zin dat zij van toepassing zijn telkens de rechter 
voor de bewijslevering zijn beslissing steunt op de inhoud van een geschrift. De 
bewijskracht van een akte wordt geschonden door aan die akte een inhoud toe te 
schrijven of te ontzeggen of een betekenis of uitlegging te geven die met de be-
woordingen ervan niet verenigbaar is.

1.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de eiser in strijd met de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (blz. 6, 
laatste alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof vervolgt dat de eiser achterstallig loon vordert voor de vervan-
gingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft, maar waarop hij 
wel gewerkt heeft en waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen. De eiser 
kan, aldus het arbeidshof, dat loon niet nogmaals vorderen. Indien de eiser drie 
dagen meer vrij had gekregen, had hij uiteindelijk niet meer loon ontvangen dan 
wat hij nu ontvangen heeft, aldus nog steeds het arbeidshof (blz. 7, eerste alinea, 
van het bestreden arrest).

1.3. Met een dagvaarding van 21 december 2001 vorderde de eiser van de ver-
weerster betaling van 2.994,88 euro "als achterstallige verloning voor feestdagen 
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of vervangdagen", bedrag te vermeerderen met de interest (zie blz. 3 van de dag-
vaarding van 21 december 2001; zie ook blz. 1, onderaan, van het bestreden ar-
rest). Ook in de procedure voor het arbeidshof vroeg de eiser de verweerster te 
veroordelen tot betaling van 2.994,88 euro, "ten titel van achterstallige verloning 
voor de feestdagen en of de vervangdagen" (blz. 4, van het verzoekschrift tot ho-
ger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 15 september 2003; blz. 
3, onderaan, van de "Besluiten" en blz. 2, tweede helft, van de "Besluiten na ad-
vies openbaar ministerie").

De eiser voerde daarbij steeds aan dat hem per kalenderjaar drie inhaalrustda-
gen te weinig werden toegekend en dat hij voor elk van die inhaalrustdagen recht 
heeft op loon. Zo voerde de eiser aan:

"Overwegende dat (de verweerster) 3 inhaalrustdagen per kalenderjaar te wei-
nig toekende aan (de eiser);

Dat krachtens artikel 14, §1, (de eiser) voor elk van deze inhaalrustdagen ge-
rechtigd is op zijn normaal loon, en dit onafgezien van het feit of (de eiser) op 
deze inhaalrustdagen al dan niet werkte en voor deze prestaties loon ontvangen 
heeft". (blz. 2, tweede helft, van de "Besluiten na advies openbaar ministerie").

De eiser vorderde aldus onmiskenbaar achterstallig loon voor de (niet-genoten) 
inhaalrustdagen, en niet het loon voor de arbeid die hij gepresteerd had op dagen 
waarop hij met toepassing van de Feestdagenwet eigenlijk niet had moeten wer-
ken (feestdagen of vervangingsdagen) en waarvoor hij loon heeft ontvangen.

1.4. Het arbeidshof stelt correct vast dat de eiser het achterstallig loon vordert 
"voor  de  vervangingsdagen  en/of  inhaalrustdagen  die  hij  niet  genomen heeft 
(omdat (de verweerster) hem dit niet toestond".

Maar in de mate dat het arbeidshof met de bewoordingen die volgen op de 
voornoemde vaststelling en die luiden "maar waarop hij wel gewerkt heeft en 
waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen" en de overweging dat de eiser 
"dit loon niet nogmaals (kan) vorderen" (blz. 7, eerste alinea, van het bestreden 
arrest, onderstreping toegevoegd), oordeelt dat de eiser het loon vordert voor ar-
beid gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen, schendt het arbeidshof 
de bewijskracht van de akten houdende het verzoekschrift tot hoger beroep, de 
"Besluiten" en de "Besluiten na advies openbaar ministerie" (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien het daar-
aan een inhoud toekent die zij niet bevatten.

Conclusie
In de mate dat het arbeidshof oordeelt dat de eiser het loon vordert voor arbeid 

gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen (waarvoor hij al loon heeft 
ontvangen), schendt het de bewijskracht van de in het onderdeel vermelde proce-
dureakten en wijst het het hoger beroep van de eiser niet wettig af als ongegrond 
(schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

Tweede onderdeel
2.1. Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werk-

nemer recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag, tijdens welke hij niet 
was tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.
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De toevoeging "tijdens welke hij niet was tewerkgesteld" wijst erop dat het 
recht op loon dat die bepaling toekent voor feestdagen en vervangingsdagen, niet 
het loon is dat de tegenprestatie vormt van de arbeid die de werknemer eventueel 
op die dag heeft verricht, maar een loon dat hem zonder arbeidsprestaties toe-
komt omwille van de feestdag of vervangingsdag.

2.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de eiser in strijd met de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (blz. 6, 
laatste alinea, van het bestreden arrest) en dat de eiser achterstallig loon vordert 
voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft om-
dat de verweerster hem dit niet toestond (blz. 7, eerste alinea, van het bestreden 
arrest).

Het arbeidshof stelt vast dat de eiser op de hierboven bedoelde vervangingsda-
gen en/of inhaalrustdagen wel heeft gewerkt en dat hij daarvoor zijn normaal 
loon heeft ontvangen. Het overweegt dat de eiser dat loon niet nogmaals kan vor-
deren en dat werken op feestdagen of vervangingsdagen de werknemer ook geen 
recht geeft op een verhoogd loon.

Het arbeidshof overweegt voorts dat indien de eiser drie dagen meer vrij had 
gekregen, hij uiteindelijk niet meer loon had ontvangen dan hetgeen hij nu ont-
vangen heeft.

Het arbeidshof overweegt dat het niet toekennen door de verweerster van ver-
vangingsdagen of inhaalrust in strijd is met de Feestdagenwet en de contractuele 
verbintenissen die de verweerster door het sluiten van de arbeidsovereenkomst 
op zich heeft genomen. Voor die fout zou de eiser wel aanspraak (kunnen) ma-
ken op een vergoeding voor de geleden schade, maar dat wordt niet gevorderd, 
aldus het arbeidshof (blz. 7, eerste alinea, in fine, van het bestreden arrest).

Op de voormelde gronden wijst het arbeidshof de oorspronkelijke vordering 
van de eiser af en verklaart het zijn hoger beroep ongegrond.

Aldus oordeelt het arbeidshof dat de eiser geen aanspraak kan maken op (ach-
terstallig) loon voor door toedoen van de verweerster niet-genoten vervangings-
dagen en/of inhaalrustdagen omdat hij op die dagen heeft gewerkt en daarvoor 
zijn normaal loon heeft ontvangen, omdat hij niet meer loon zou hebben ontvan-
gen dan hij nu heeft ontvangen indien hij drie dagen meer vrij had gekregen en 
omdat hij geen vergoeding vorderde voor de schade die hij leed door het feit dat 
de verweerster in strijd handelde met de Feestdagenwet en met haar contractuele 
verbintenissen door de eiser niet de voorgeschreven vervangingsdagen of inhaal-
rust toe te kennen.

Artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet maakt echter het recht van de 
werknemer op loon voor feestdagen, vervangingsdagen en inhaalrustdagen niet 
afhankelijk van het niet verrichten van arbeid op die dagen en het niet ontvangen 
van loon daarvoor, noch van het lijden van loonverlies.

Evenmin belet de omstandigheid dat de werknemer vergoeding kan vorderen 
voor het feit dat de werkgever in strijd handelt met de wettelijke en contractuele 
verbintenissen  die  uit  de  Feestdagenwet  voortvloeien,  dat  de  werknemer  op 
grond van artikel 14, §1, eerste lid, van die wet loon vordert voor vervangingsda-
gen en inhaalrustdagen die de werkgever hem niet toekende.
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Het arbeidshof wijst de vordering van de eiser tot het verkrijgen van achter-
stallig loon voor de niet-genoten vervangingsdagen of inhaalrustdagen dan ook 
niet wettig af op de overwegingen die het maakt (schending van alle in de aanhef 
van het middel opgesomde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus wijst het arbeidshof de oorspronkelijke vordering van de eiser niet wet-
tig af als ongegrond en verklaart het hoger beroep bijgevolg niet wettig onge-
grond (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke be-
palingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het bestreden arrest oordeelt niet dat de eiser loon vordert voor arbeid ge-

presteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen. Het oordeelt dat de eiser achter-
stallig loon vordert voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet 
genomen heeft maar waarop hij wel gewerkt heeft en waarvoor hij zijn normaal 
loon heeft ontvangen.

Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist 
mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 4 januari 1974 betreffende de 

feestdagen mag de werknemer tijdens tien feestdagen per jaar niet tewerkgesteld 
worden. De ingevolge de bepalingen van deze wet niet gepresteerde arbeidsuren 
mogen krachtens artikel 5 van deze wet niet ingehaald worden tijdens andere da-
gen om ingevolge de toekenning van de feestdagen verloren arbeidsuren te com-
penseren, tenzij in de door de Koning bepaalde gevallen. Wanneer een feestdag 
met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt hij overeen-
komstig artikel 6 van deze wet door een gewone activiteitsdag vervangen.

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de Feestdagenwet mag een werknemer tij-
dens een feestdag tewerkgesteld worden wanneer zondagsarbeid door of krach-
tens de arbeidswet van 16 maart 1971 is toegestaan. In zodanig geval heeft hij 
krachtens artikel 11, eerste lid, van de Feestdagenwet recht op een inhaalrust, die 
overeenkomstig artikel 11, vijfde lid, van deze wet wordt toegekend binnen de 
zes weken welke op de feestdag volgen. In het geval waarin de inhaalrust inge-
volge de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet tijdens 
bovenvermelde periode kan verleend worden, wordt zij krachtens artikel 11, zes-
de lid, van deze wet toegekend binnen de zes weken welke op de verdwijning 
van  de  schorsingsoorzaken  volgen.  Indien  een  opzeggingstermijn  tijdens  de 
voormelde periodes loopt, moet de inhaalrust krachtens artikel 11, laatste lid, van 
deze wet toegekend worden voor het verstrijken van die termijn.

Uit deze bepalingen volgt dat de Feestdagenwet er essentieel toe strekt aan de 
werknemer,  benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te 
waarborgen.
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3. Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werkne-
mer recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag, tijdens welke hij niet 
werd tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.

Uit deze bepaling volgt dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen 
waarop de werknemer geen arbeid verricht.

4. Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkge-
ver gehouden blijft om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of in-
haalrustdagen die de werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wij-
ten is aan het toedoen van de werkgever.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser in strijd met de bepalingen van de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar teveel werd tewerkgesteld. Verder 
stelt het vast dat de eiser achterstallig feestdagenloon vordert voor de vervan-
gingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft omdat de verweer-
ster hem dit niet toestond, maar waarop hij wel gewerkt heeft en waarvoor hij 
zijn normaal loon heeft ontvangen.

Gelet op deze vaststellingen oordeelt het arrest naar recht dat de eiser geen 
feestdagenloon kan vorderen voor de vervangingsdagen en/of  inhaalrustdagen 
die de verweerster hem ten onrechte niet toestond, doch wel aanspraak zou kun-
nen maken op een vergoeding voor de schade die hij door deze fout heeft gele-
den.

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

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 412

2° KAMER - 18 september 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - BEOORDELING - UITLEGGING

3º BEWIJS — ALGEMEEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - UITGAVEN GEDAAN TER 
UITVOERING VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - 
VERGOEDBARE SCHADE
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1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit  
dat schade in de zin van artikel 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of  
de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of 
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º  Het  is  aan  de  rechter  te  beoordelen,  door  middel  van  een  uitlegging  van  de 
overeenkomst, de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de  
strekking  van de  overeenkomst,  de  wet  of  het  reglement,  al  dan niet  definitief  voor  
rekening moeten blijven van diegene die ze heeft moeten doen2.  (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

3º Of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet  
of het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze 
heeft moeten doen, is geen feit dat moet bewezen worden door de partijen, maar is door  
de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of  
het reglement3. (Art. 870, Ger.W.; Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383, B.W.)

(V. T. DELTA LLOYD BANK nv e.a.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De eiser in cassatie voert tegen het bestreden arrest dat hem wegens verduisteringen 

veroordeelt tot schadevergoeding jegens de burgelijke partijen één middel aan.
In het eerste onderdeel wordt de stelling ontwikkeld dat het aan de burgelijke partijen 

toekomt om de vergoedbare schade te bewijzen door aan te tonen dat de door Delta Lloyd 
Bank nv aan haar cliënten gedane uitbetalingen contractueel, wettelijk of reglementair niet 
definitief ten laste van voornoemde bank dienen te blijven.

De grief richt zich in het bijzonder tegen de overweging van de appelrechters dat de 
eiser niet aantoont en ook niet voorhoudt dat de door de bank aan de cliënten gedane 
uitbetalingen contractueel, wettelijk of reglementair definitief ten laste van de bank dienen 
te blijven. Aldus keert, volgens de eiser, het bestreden arrest de bewijslast om.

2. Sinds de arresten van 19 februari 2001, aanvaardt het Hof dat het bestaan van een 
contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van 
artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de in-
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit-
gave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft 
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten4.

Volgens het eerste onderdeel is het dus aan de partij die vergoeding vordert te bewijzen 
dat  blijkens de overeenkomst,  de  wet  of  het  reglement,  de  uitgave die  zij  deed,  niet 
definitief ten hare laste moet blijven.

Sommige auteurs hebben uit de formulering van de arresten van 19 februari 2001 net 
het omgekeerde afgeleid: de gedane uitgaven zijn in principe vergoedbare schade, behalve 

1 Cass. 9 jan. 2006, A.R. C.05.0007.N, A.C., nr. 22.
2 Zie concl. O.M.
3 Ibid.
4 o.a. Cass. 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N,  Arr. Cass. 2001, 324,  De Verz. 2001, 777, noot P. 
GRAULUS, Pas. 2001, 322, R.W. 2001-02, 238 en T.B.B.R. 2003, 182, noot S. HEREMANS; Cass. 19 feb. 
2001, A.R. C.99.0228.N, Arr. Cass. 2001, 330, De Verz. 2001, 777, noot P. GRAULUS en Pas. 2001, 
329; Cass. 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, Arr.  Cass. 2001, 336 en Pas. 2001, 334; Cass. 10 dec. 
2001,  T.B.B.R. 2003,  522,  noot  T.  ROBERT;  Cass.  4  maart  2002,  J.L.M.B.  2004,  239,  noot  J. 
WILDEMEERSCH, Pas. 2002, 632, R.G.A.R. 2004 (verkort), nr. 13.869 en R.W. 2004-05, 136, noot; Cass. 
10 april 2003,  J.L.M.B.  2004, 243, noot J. JEUNEHOMME en J. WILDEMEERSCH,  Pas. 2003, 800,  R.W. 
2005-06, 1259, noot en RABG 2005, 1081, noot I. BOONE; Cass.23 feb. 2004, J.T.T. 2004, 472, Pas. 
2004, 300 en R.W. 2005-06, 303, noot; Cass. 9 jan. 2006, De Verz. 2007, 97
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wanneer de tegenpartij het bewijs levert dat uit de inhoud of de strekking van de wet, het 
reglement of het contract blijkt dat de schade definitief voor rekening van de benadeelde 
moet blijven5.

3. Het vraagpunt is echter anders te benaderen. Het gaat hier niet om een probleem van 
bewijs(last), maar van interpretatie. In de regel geformuleerd door het Hof hangt de kwali-
ficatie van een uitgave als een vergoedbare schade af van de vraag of uit de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement blijkt dat de uitgaven niet defini-
tief ten laste moeten blijven van degene die ze heeft moeten verrichten. Het antwoord op 
die vraag is geen feit dat moet worden bewezen door de partijen, maar is een kwestie van 
wets- of contractinterpretatie: nagegaan moet worden of het de bedoeling was van de wet-
gever of de contractpartijen om een uitgave t.g.v. de nakoming van een wettelijke of con-
tractuele verbintenis aan het aansprakelijkheidsrecht te onttrekken en aldus definitief ten 
laste van de solvens te leggen6. De partijen kunnen wel aanvoeren dat het contract, de wet 
of het reglement meebrengt dat de uitgaven al dan niet ten laste moeten blijven van dege-
ne die ze heeft moeten doen, maar het is aan de rechter hierover te oordelen, door middel 
van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of het contract. Dat wordt trouwens be-
vestigd door de arresten waarin het Hof zich uitdrukkelijk heeft  uitgesproken over de 
vraag of een bepaalde wettelijke of reglementaire norm tot strekking heeft dat de uitgaven 
(niet) definitief voor rekening moeten blijven van degene op wie de verplichting rust7.

4.  In  de  voorliggende  zaak,  hebben  de  appelrechters  het  verweer  van  de  eiser 
verworpen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de verduisteringen en de schade van 
de bank, omdat deze schade enkel het gevolg zou zijn van de (contractuele) verplichting 
van de bank om de cliënten te vergoeden.

Ze overwegen – volledig in de lijn van de recente rechtspraak van het Hof – dat het 
ingrijpen  van  een  juridische  oorzaak  tussen  de  onrechtmatige  daad  en  de 
vergoedingsplicht zich niet situeert op het vlak van het oorzakelijk verband, maar van de 
vergoedbare schade en halen in dat verband de regel aan van de arresten van 19 februari 
2001.  De  eiser  had  niet  aangevoerd  dat  de  gedane  betalingen  geen  schade  zouden 
uitmaken;  hij  had  alleen  verweer  gevoerd  op  het  vlak  van  het  causaal  verband.  De 
beslissing van de appelrechters is m.a.w. cassatiebestendig. Hun overweging dat de eiser 
niet  aantoont  dat  de  door  de  bank  gedane  uitbetalingen  contractueel,  wettelijk  of 
reglementair definitief ten laste van de bank dienen te blijven, is irrelevant omdat het hier 
niet gaat om een kwestie van bewijs.

Het eerste onderdeel dat is toegespitst op die bewijskwestie kan dus niet tot cassatie 
leiden.

5. De tweede en derde onderdelen zijn afgeleid uit de in het eerste onderdeel tevergeefs 
aangevoerde  grief,  waarbij  de  appelrechters  eisers  verweer  hebben  beantwoord  in 
rechtsoverweging 3.2.2. van het arrest.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

5 T. ROBERT, "De nieuwe cassatierechtspraak over de doorbreking van het oorzakelijk verband door 
een  eigen  juridische  oorzaak:  samen  met  de  doorbrekingsleer  ook  het  secundariteitscriterium 
definitief verworpen"? (noot onder Cass. 10 dec. 2001),  T.B.B.R. 2003, (523) 527; I. BOONE, ("De 
verbreking van het oorzakelijk verband verbroken", in Gandaius Actueel VII, Kluwer, 2002, 124-125.
6 In deze zin: L. CORNELIS,. "Ongeschikt voor gevoelige juristen: over de intieme verhouding tussen 
schade en causaal verband", M. DEBAENE en P. SOENS (eds.), Aansprakelijkheidsrecht: actuele tenden-
sen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (157) 169-173.
7 zie.  Cass.  10 dec. 2001,  Arr.  Cass.  2001, 2117,  Pas.  2001, 2046,  R.W.  2003-04, 583, noot  en 
T.B.B.R. 2003, 522, noot T. ROBERT; Cass. 3 dec. 2003, Pas 2003, 1934; Cass. 9 jan. 2006 De Verz.  
2007, 97. M.b.t. contractuele verplichtingen kan het Hof daarover geen uitspraak doen, aangezien de 
interpretatie van overeenkomsten tot de soevereine bevoegdheid van de feitenrechter behoort, behou-
dens miskenning van de bewijskracht of de interpretatieregels vervat in de artikelen 1156 ev B.W.
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Conclusie: verwerping. 

ARREST

(A.R. P.07.0005.N)

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

correctionele kamer, van 28 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is  degene die 

door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal 
te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toe-
stand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich be-
klaagt, niet was gesteld.

2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting 
sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor reke-
ning moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrichten.

3. Overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, moet degene die vergoeding vordert voor de uitgaven 
die hij ter uitvoering van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplich-
ting heeft verricht, het bewijs leveren van deze uitgaven en van het oorzakelijk 
verband tussen de gedane uitgaven en de onrechtmatige daad.

Het is evenwel aan de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging 
van de overeenkomst, de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens 
de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, al dan 
niet  definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze heeft  moeten 
doen.

Het al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van de gedane uitgaven 
blijkens de overeenkomst, de wet of het reglement, en daarmee samenhangend, 
de kwalificatie van de bedoelde uitgaven als een vergoedbare schade, is geen feit 
dat moet bewezen worden door de partijen.

4. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de burgerlijke partij moet bewijzen dat 
blijkens de overeenkomst, de wet of het reglement, de uitgave die zij deed niet 
definitief ten hare laste moet blijven, berust op een verkeerde rechtsopvatting en 
faalt derhalve naar recht.

Tweede onderdeel
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5. De eiser voerde in zijn appelconclusie aan dat de betaling door de bank aan 
de particulieren niet het gevolg is van het misdrijf, maar alleen van de handels-
overeenkomst, zodat de bank de verrichte betalingen alleen had kunnen terugvor-
deren mits zij gesubrogeerd was in de rechten van de particulieren, wat niet het 
geval is vermits geen enkele subrogatoire kwijting wordt voorgelegd.

6. Gelet op hun in het eerste onderdeel vergeefs aangevochten beslissing dat de 
bank, die de betrokken cliënten heeft moeten vergoeden, aldus schade heeft gele-
den die in oorzakelijk verband staat met het misdrijf verduisteringen, behoefden 
de appelrechters niet te antwoorden op het verweer in verband met het ontbreken 
van een wettelijke of conventionele subrogatie, dat niet meer dienstig was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Het onderdeel dat geheel is afgeleid uit het in het tweede onderdeel vergeefs 

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

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. P. De Keukelaere, Brugge, M. Lebbe, Brussel en Verbist.

Nr. 413

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - W.A.M.-VERZEKERAAR - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP

1º en 2º De beslissing van de strafrechter waarbij een W.A.M.-verzekeraar al dan niet tot  
dekking  is  gehouden  is  een  beslissing  die  valt  onder  de  uitzonderingsbepalingen,  
vermeld  in  het  tweede  lid  van  artikel  416,  Wetboek  van  Strafvordering,  zodat  het  
onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is1.

1 Cass. 27 jan. 2004, A.R. P.03.0839.N, nr. 46; Cass. 17 dec. 2002, A.R. P.02.0119.N, nr. 676; Cass.  
15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683; Cass. 20 sept. 2000, A.R. P.00.0202.F, nr. 481; Cass. 11 
okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538; Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.0606.F, nr. 710 en Cass. 14 dec. 
2005,  A.R.  P.04.1578.F,  nr.  672,  met  concl.  van  adv.-gen.  GENICOT;  Cass.  20  juni  2006,  A.R. 
P.05.1442.N, nr. 338. Het huidige arrest brengt eenvormigheid in de rechtspraak van het Hof. 
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(V. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a.)

(A.R. P.07.0116.N)

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 414

2° KAMER - 18 september 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
HOREN VAN GETUIGE - VERWIJZING EN/OF BESPREKING IN VONNIS OF ARREST

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERWIJZING EN/OF BESPREKING IN VONNIS 
OF ARREST

1º en 2º Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent  
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk  
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken.

(R. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0531.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 15 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. In zoverre de eiser aanvoert dat het arrest "nalaat te antwoorden op alle door 

(de eiser) ontwikkelde middelen" en dat "de overige argumenten op geen enkele 
wijze beantwoord worden", preciseert het middel niet welk concreet verweer de 
appelrechters niet beantwoorden.

Het middel is in zoverre wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
2. Voor het overige schrijft geen enkele wettelijke bepaling voor dat de rechter 

die het debat heropent ten einde een getuige te horen, bij de uitspraak van het 
vonnis of het arrest uitdrukkelijk dient te verwijzen naar dat verhoor of de ver-
klaring van die getuige dient te bespreken.

In zoverre het middel het arrest verwijt "dit getuigenverhoor niet te vermelden 
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en hier evenmin op te antwoorden", faalt het 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.

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 415

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

2º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - TIJDSTIP VAN DE BEOORDELING

3º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE 
VOOR HET INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

4º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET 5 AUGUSTUS 2003 BETREFFENDE 
ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - REGELMATIGE VERVOLGING 
VOOR INWERKINGTREDING - OVERGANGSRECHT

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET VAN 22 MEI 2006 TOT WIJZIGING 
VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 17 APRIL 1878 - OVERGANGSRECHT

7º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

8º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - MISDRIJF BEDOELD IN ARTIKEL 1 EUROPEES VERDRAG TOT 
BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - 
GEVOLG
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9º UITLEVERING - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT 
TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - 
VERMOEDELIJKE DADER WORDT NIET UITGELEVERD - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

10º UITLEVERING - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT 
TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - 
BESLISSING OM NIET UIT TE LEVEREN - DRAAGWIJDTE

11º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET 
TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKELEN 6.1 EN 7 - 
DRAAGWIJDTE

12º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - GEVOLG

13º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - ARTIKELEN 6.1 EN 7 VAN HET EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING 
VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - GEVOLG

14º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - GEVOLG

15º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET 
TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKELEN 6.1 EN 7 - 
DRAAGWIJDTE

16º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - AANWEZIGHEID VAN DE VERMOEDELIJKE DADER OP HET BELGISCH 
GRONDGEBIED - OGENBLIK VAN BEOORDELING

1º Tegen de beslissing van de appelrechters dat de "Belgische rechtbanken bevoegd" zijn  
ingevolge  artikel  1,  e),  van het  Europees  Verdrag tot  bestrijding  van het  Terrorisme,  
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september  
1985  houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Antiterrorismeverdrag  en  de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen,  opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  1979,  staat  onmiddellijk  
cassatieberoep open1. (Impliciete oplossing).

2º, 3º en 4º De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik 
van het instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf  waarvoor de  
Belgische gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is  
ingesteld vóór de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste 
voor het instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, 
tenzij die wet anders bepaalt. 

5º, 6º, 7º en 8º De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het  
internationaal humanitair  recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige 
bepalingen  van de wet  van 17  april  1878 houdende de  Voorafgaande  Titel  van het 
Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003  
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven  
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te  
Straatsburg  op  27  januari  1977,  beperkt  wanneer  de  vervolging  vóór  hun  

1 Zie concl. O.M. 
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inwerkingtreding regelmatig aanhangig gemaakt was.

9º,  10º en 11º  Er is sprake van een situatie  waar  een vermoedelijke dader  niet  wordt  
uitgeleverd als bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding  
van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet  
van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag 
en  de  Overeenkomst  betreffende  de  toepassing  ervan  tussen  de  Lid-Staten  van  de 
Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de  
Belgische regering beslist heeft die dader niet uit te leveren2.

12º, 13º en 14º Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het  
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2  
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen,  opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  1979,  volgt  dat  eens  de  
Belgische overheid beslist heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te  
leveren, de Belgische overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp 
van  het  verzoek  tot  uitlevering  uitmaakt,  voor  de  Belgische  gerechten  te  vervolgen;  
zolang die beslissing niet uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere  
verzoeken tot uitlevering waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.

15º  en  16º  De  artikelen  6.1  en  7,  van  het  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van  het 
Terrorisme,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  27  januari  1977  vereisen  niet  dat  de 
vermoedelijke dader van het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht  
uitspraak doet, nog op het Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen 
enkel vereist dat hij  zich op het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de  
vervolging wegens het strafbare feit wordt ingesteld3.

(E., alias Y. T. S.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
[1]
Namens  eiseres  werd  cassatieberoep  ingesteld  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van 

inbeschuldigingstelling te Gent dat de zaak niet in staat verklaart en ze terugzendt naar de 
onderzoeksrechter voor verder onderzoek.

Dit dossier betreft de procedure in België met betrekking tot een drievoudige moord, 
gepleegd  te  Istanbul  (TR)  op  9  januari  1996  en  waarvan  eiseres  die  van  Turkse 
nationaliteit is, wordt verdacht als dader of mededader.

Vooreerst rijst de vraag naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep dat door de 
eiseres E. werd ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (K.I.).

Overeenkomstig  artikel  416,  eerste  lid,  Sv.  staat  beroep  in  cassatie  tegen 
voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen 
vonnissen van dezelfde soort eerst open na het eindarrest of het eindvonnis.

Waar het bestreden arrest van de KI te Gent als een dergelijk voorbereidend arrest of 
arrest  van  onderzoek  kan  worden  gekwalificeerd,  dient  te  worden  onderzocht  of 
toepassing kan worden gemaakt van de uitzonderingen van artikel 416, tweede lid, Sv.

Artikel 416, tweede lid, Sv weerhoudt als uitzonderingen op de algemene regel, vervat 
in  het  eerste  lid  van dit  artikel,  de  arresten of  vonnissen inzake bevoegdheid  of  met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, de arresten of vonnissen inzake de burgerlijke 
rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid, de arresten 
waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak wordt gedaan over de strafvordering 
en een bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen wordt bevolen.

2 Ibid.
3 Zie Cass. 30 mei 2007, A.R. P.07.0216.F, nr. 282.
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Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  ingevolge  artikel  1,  e),  Europees  Verdrag  tot 
bestrijding van het terrorisme en artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 houdende 
goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de 
toepassing tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin 
op 4 december 1979, alsook ingevolge artikel 12bis, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

De zaak wordt aldus voor verder onderzoek verzonden naar de onderzoeksrechter te 
Brugge omdat zij niet in staat is.

[2]
In  eerste  instantie  rijst  de  vraag  of  men  te  maken  heeft  met  een  arrest  inzake 

bevoegdheid zodat daartegen wél onmiddellijk cassatieberoep openstaat, dan wel of hier 
toepassing kan gemaakt worden van de uitzondering met betrekking tot de artikelen 135 
en 235bis, Sv., met name of de beslissing van het bestreden arrest kan gekwalificeerd 
worden  als  een  uitspraak  over  een  grond  van  niet-ontvankelijkheid  of  verval  van  de 
strafvordering, waardoor het cassatieberoep eveneens ontvankelijk is.

De overige uitzonderingen waarvan sprake in artikel 416, tweede lid, Sv. vinden hier 
geen toepassing.

[3]
De uitzondering in artikel 416, tweede lid, Sv. betreffende arresten inzake bevoegdheid 

houdt in dat, wanneer een beslissing alvorens recht te doen wordt uitgesproken inzake 
bevoegdheid,  niet  mag gewacht  worden op  de eindbeslissing om cassatieberoep  in  te 
stellen tegen dat vonnis of arrest4.

Er wordt voorgehouden dat bevoegdheid in de zin van die bepaling strikt moet worden 
geïnterpreteerd:  het  moet  gaan  om  een  uitspraak  die  inhoudt  dat  de  rechter  zich  de 
bevoegdheid van een andere instantie heeft aangematigd5.

Een arrest inzake bevoegdheid betreft dan ofwel een beslissing waarbij uitspraak wordt 
gedaan  over  een  door  partijen  opgeworpen  geschil  inzake  bevoegdheid  dan  wel  de 
beslissing waarbij de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaart6.

"Il ne s'agit pas là seulement de jugements statuant sur un déclinatoire proposé, mais 
aussi de tous jugements attaqués du chef d'incompétence, qu'il y ait eu ou non exception 
proposée"7.

In die gevallen gaat het immers om een geschil waarbij wordt voorgehouden dat de 
zaak tot de bevoegdheid van een andere rechter behoorde8.

Door  te  voorzien in  de mogelijkheid  van  een  onmiddellijk  cassatieberoep  wil  men 
bevoegdheidsconflicten en gevallen van regeling van rechtsgebied vermijden9.

[4]
De enige hypothese waarin zulk een onmiddellijk cassatieberoep toepassing kan vinden 

is het geval waarin een rechtscollege, vooraleer over de grond van de zaak te oordelen, 
beslist dat ze bevoegd is om kennis te nemen van de kwestieuze zaak10.

Immers, wanneer een rechtscollege zich onbevoegd verklaart, is er een eindbeslissing 

4 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 2382.
5 M.  TRAEST,  "Krachtlijnen  van  het  cassatieberoep  in  strafzaken",  NC  2007,  (97)  104  en  de 
verwijzingen aldaar.
6 M. TRAEST, l.c., 104.
7 C. SCHEYVEN, Traité pratique des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1885, nr. 40.
8 Cfr.  M.  DE SWAEF,  Penaal  cassatieberoep  van  nu  en  straks:  enkele  denkrichtingen  voor  de  
toekomst, mercuriale van 1 september 2005, nr. 24.
9 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 2743.
10 Cfr. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nr. 354.
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en kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, terwijl in het geval waarin samen 
met de beslissing ten gronde ook uitspraak gedaan wordt over de bevoegdheid, eveneens 
een eindbeslissing voorligt  zodat de uitzondering van artikel 416,  tweede lid, Sv. niet 
geldt11.

DECLERCQ schrijft dat in de enige hypothese waarin het tweede lid van artikel 416, Sv. 
wél kan spelen, de regel van de restrictieve interpretatie voorligt: "L'acception restrictive 
de la notion de compétence est ici déterminante. Lorsque, avant les débats sur le fond, un 
incident est soulevé qui ne concerne pas la compétence proprement dite mais la saisine de 
la juridiction ou la recevabilité  de l'action, la décision qui rejette l'exception n'est  pas 
susceptible de pourvoi avant la décision définitive"12.

Deze auteur  zegt verder: "Il  y a violation des règles de compétence lorsque le juge 
empiète sur les attributions d'une autre juridiction pénale belge, qu'il s'approprie ainsi la 
compétence d'un autre juge"13.

Wanneer men die zienswijze aan het huidige dossier toetst, is er géén sprake van dat de 
bevoegdheid  van  een  andere  Belgische  strafrechter  wordt  toegeëigend,  of  dat  wordt 
voorgehouden dat een andere Belgische strafrechter bevoegd is; er wordt enkel gezegd dat 
de Belgische rechtbanken als zodanig bevoegd zijn, hetgeen uiteraard niet inhoudt dat 
men zich de bevoegdheid van een andere Belgische rechter toeëigent.

Bovendien valt op te merken dat de eventuele toepassing van artikel 416, tweede lid, 
Sv. niet  afhangt van de benaming die men aan de betwisting geeft,  maar wel van het 
werkelijke voorwerp van de betwisting: er is maar een geschil inzake bevoegdheid als er 
betoogd wordt dat de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen 
derwijze  dat  daaruit  een  conflict  van  jurisdictie  kan  ontstaan  waaraan  enkel  met  een 
regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld14.

Dat in casu de bestreden beslissing vaststelt dat de Belgische gerechten bevoegd zijn, is 
op zich derhalve niet determinerend om uit te maken of terzake toepassing kan worden 
gemaakt  van  de  uitzondering  van  artikel  416,  tweede  lid,  Sv.  met  betrekking  tot  de 
bevoegdheid.

[5]
Toch blijkt niet alle rechtsleer te onderstrepen dat het aspect bevoegdheid restrictief 

dient te worden geïnterpreteerd.
Inderdaad, "cette disposition vise toutes les décisions sur la compétence, non seulement 

celles qui statuent sur un déclinatoire de compétence, mais aussi celles qui mettent en 
question la compétence générale du pouvoir judiciaire ou sa compétence ratione materiae, 
personae ou loci"15.

Volgens BRAAS is het begrip bevoegdheid ruim: "Le texte de l'alinéa 2 est large: il a 
trait, non seulement aux décisions statuant sur un déclinatoire exprès, mais aussi à toutes 
celles qui viennent à être entreprises par le moyen tiré de l'incompétence du juge. Il faut et 
il suffit, en d'autres termes, que la décision mette en question, soit la compétence général 
du  pouvoir  judiciaire,  soit  la  compétence  à  raison  de  la  matière,  du  lieu  ou  de  la 
personne"16.

[6]

11 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nrs. 350 en 353.
12 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nr. 354.
13 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 346.
14 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 2743 en de verwijzingen aldaar.
15 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,  Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, 
934-935.
16 BRAAS, Précis de procédure pénale, Brussel, II, 1951, nr. 1321.
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Desonsdanks wijzen FRANCHIMONT, JACOBS en MASSET er in hun handboek op dat het Hof 
van Cassatie heeft  beslist  dat  er géén bevoegdheidsbetwisting is wanneer de discussie 
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de strafvordering wegens feiten gepleegd in 
het buitenland17.

Het Hof komt in deze arresten doorgaans tot de vaststelling dat in deze gevallen geen 
kwestie van bevoegdheid aan de orde is doch van jurisdictie en van ontvankelijkheid van 
de strafvordering.

Aldus oordeelde het Hof in het arrest van 8 oktober 198618 dat niet ontvankelijk is de 
voorziening die de verdachte voor de eindbeslissing heeft ingesteld tegen het arrest van de 
KI dat  uitspraak doet  over  de ontvankelijkheid van de strafvordering en niet  over  de 
bevoegdheid van de rechter, nu de verdachte beweert dat het misdrijf in het buitenland is 
gepleegd.

Niet alleen wordt in dit arrest nogmaals onderstreept dat het werkelijke voorwerp van 
het geschil in aanmerking moet worden genomen om uit te maken of men met een kwestie 
van bevoegdheid te  maken heeft,  maar  bovendien oordeelt  het  Hof  dat  de  territoriale 
bevoegdheid van de nationale rechtscolleges bij misdrijven die in het buitenland worden 
gepleegd, geregeld wordt door artikel 24 Sv., doch dat die bepaling slechts kan toegepast 
worden  wanneer  de  wegens  in  het  buitenland  gepleegde  feiten  in  België  ingestelde 
strafvordering ontvankelijk is.

Op vergelijkbare wijze besliste het Hof op 14 maart 197219 dat het arrest dat beslist dat 
het Belgisch strafgerecht niet  bevoegd is om kennis te nemen van een van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijven omdat dit misdrijf door een vreemdeling tegen een 
vreemdeling in het buitenland zou gepleegd zijn, uitspraak doet over de rechtsmacht van 
het Belgisch gerecht en daarmee over de ontvankelijkheid van de strafvordering zodat de 
artikelen 226 en 227 Sv. daarop niet van toepassing is.

Ook in het arrest van 7 januari 198120 oordeelde het Hof dat er van een geschil inzake 
bevoegdheid sprake is als wordt gezegd dat een rechter zich de bevoegdheid van een 
andere rechter heeft  toegeëigend,  maar  een geschil  inzake de ontvankelijkheid van de 
strafvordering  wegens  in  het  buitenland  gepleegde  misdrijven  is  geen  geschil  inzake 
bevoegdheid bedoeld in artikel 416, Sv.

Tenslotte kan nog gewezen worden op een arrest van 30 november 197621 waarin werd 
geoordeeld dat er, niettegenstaande de gebruikte bewoordingen, geen sprake was van een 
geschil inzake bevoegdheid nu eiser niet stelde dat de raadkamer zich de bevoegdheid van 
een ander gerecht zou toeëigenen.

In een noot onder dit arrest wordt herhaald dat bevoegdheid in de zin van artikel 416, 
tweede lid,  Sv.  in enge zin  moet  worden verstaan,  dat  volgens het  Hof  een dergelijk 
geschil  inzake  bevoegdheid  bestaat  wanneer  betoogd  wordt  dat  de  rechter  zich  de 
bevoegdheid van een andere rechter toeëigent, dat er géén sprake van een geschil inzake 
bevoegdheid  is  wanneer  de  beklaagde  beweert  dat  de  feiten  in  het  buitenland  zijn 
gepleegd en hij niet in België werd aangetroffen en dat in de meeste gevallen waarin het 
Hof heeft beslist dat het niet ging om een geschil inzake bevoegdheid, het geoordeeld 
heeft dat het de ontvankelijkheid van een rechtsvordering betrof.

"De  regels  van  de  artikelen  416  en  539,  Sv.  zijn  bedoeld  om  geschillen  inzake 
jurisdictie  te  vermijden.  Dergelijke  geschillen  kunnen  enkel  rijzen  als  er  een  geschil 
inzake bevoegdheid bestaat (...). Zij beletten de normale gang van het gerecht en alles 

17 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, o.c., 935, voetnoot 22 en de verwijzingen aldaar.
18 A.C. 1986-87, nr. 72.
19 A.C. 1972, 663.
20 A.C. 1980-81, nr. 261.
21 A.C. 1977, 371.
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moet gedaan worden om ze te vermijden. Dat is niet het geval met de andere excepties of 
middelen waarover de raadkamer eventueel te beslissen heeft.  Men kan vrezen dat,  in 
deze  gevallen,  aanwending  van  rechtsmiddelen  tegen  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten, vóór een eindbeslissing over de grond van de zaak, ontaardt in een 
voortdurend uitstellen van de zaak"22.

Bij toepassing van deze rechtspraak in de huidige zaak is duidelijk géén geschil inzake 
bevoegdheid gerezen - laat staan dat werd voorgehouden dat de KI zich de bevoegdheid 
van een ander (Belgisch) rechtscollege zou hebben toegeëigend - .  De "bevoegdheid" 
waarover de KI te Gent zich uitsprak heeft in werkelijkheid betrekking op de vraag of de 
Belgische gerechten jurisdictie hebben met betrekking tot de feiten die aan de eiseres ten 
laste  worden  gelegd  en  betreft  dus  een  vraag  over  de  ontvankelijkheid  van  de 
strafververvolging.

Dit laatste blijkt overigens ook uit het feit dat het bestreden arrest telkenmale vaststelt 
dat "de Belgische rechtbanken bevoegd" zijn, hetgeen laat verstaan dat uitspraak wordt 
gedaan  over  de  jurisdictie  van  de  Belgische  rechtscolleges  -  in  hun  totaliteit  -  met 
betrekking tot de in het buitenland gepleegd feiten.

Dergelijke  beslissing  lost  blijkens  de  rechtspraak  van  het  Hof  géén 
bevoegdheidsgeschil als bedoeld in artikel 416, Sv. op.

[7]
Daarbij komt nog de bedenking dat de regels op grond waarvan de KI te Gent tot het 

besluit komt dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn - met name artikel 1, e), Europees 
Verdrag tot bestrijding van het terrorisme en artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 
houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Antiterrorismeverdrag  en  de  Overeenkomst 
betreffende  de  toepassing  tussen  de  Lid-Staten  van  de  Europese  Gemeenschappen, 
opgemaakt  te Dublin op 4 december 1979,  alsmede artikel 12bis,  Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering - te beschouwen zijn als regels van materieel strafrecht en 
géén procedurewetten zijn, laat staan regels van bevoegdheid in de zin van artikel 416, 
tweede lid, Sv.

In het arrest van 20 april 2005 oordeelde het Arbitragehof dat de bepaling van artikel 
10,  6°,  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  die  de  extraterritoriale 
bevoegdheid  van  de  Belgische  gerechten  uitbreidt  waardoor  een  wettelijke  grondslag 
wordt  gegeven  aan  de  vervolging  en  bestraffing  in  België,  een  regel  van  materieel 
strafrecht is23.

Zo ook had VAN DEN WYNGAERT reeds de visie verdedigd dat wetten betreffende de 
toepassing  van  de  strafwet  in  de  ruimte,  materieelrechtelijke  bepalingen  en  geen 
procedurewetten zijn24.

Het Hof van Cassatie kwam ook reeds tot dit besluit in een arrest van 12 oktober 196425

, hoewel in eerdere arresten het tegendeel werd gezegd26.
In het arrest van 29 juni 2005 (P.04.0482.F) oordeelde het Hof van Cassatie eveneens 

22 Noot E.K. onder Cass. 30 nov. 1976, A.C. 1977, 373.
23 Arbitragehof 20 april 2005 nr. 73/2005, T. Strafr. 2005, 342, noot C. REYNGAERT.
24 C.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  strafprocesrecht  &  internationaal  strafrecht,  Antwerpen, 
Maklu, 2006, 112-113.
25 Pas. 1965, I, 154.
26 Cass. 4 juli 1949,  Pas. 1949, I, 506; Cass. 5 juni 1950,  Pas. 1950, I, 695, waarbij in een noot 
onder laatstvermeld arrest werd geschreven dat men zich kon afvragen of men wel werkelijk met een 
wet over bevoegdheid te doen had: "De vraag of het deze of gene Belgische rechtbank behoort de  
zaak te vonnissen is wel een kwestie in verband met de bevoegdheid; de vraag of de strafvervolging  
van een misdrijf in de vreemde gepleegd in België toegelaten is, is een kwestie in verband met de  
ontvankelijkheid".
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dat artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van 
het internationaal humanitair recht een regel van materieel strafrecht is.

Gaat men er derhalve van uit dat wetten betreffende de toepassing van de strafwet in de 
ruimte,  materieelrechtelijke  bepalingen zijn,  dan lijkt  dit  een argument  te meer  om te 
besluiten dat het oordeel van een rechtscollege dat het "bevoegd" is om kennis te nemen 
van  bepaalde  misdrijven  in  het  buitenland  gepleegd  op  grond  van  dergelijke  wetten 
betreffende de toepassing van de strafwet in de ruimte, géén oordeel over bevoegdheid 
inhoudt zoals bedoeld in artikel 416, tweede lid, Sv.

[8]
Kortom,
- het principe dat het begrip bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid, Sv. strikt 

dient geïnterpreteerd te worden,
- de interpretatie van dit begrip die inhoudt dat het moet gaan om het zich toeëigenen 

van een bevoegdheid die aan een ander (Belgisch) rechtscollege toekomt,
- de ratio legis van het onmiddellijk cassatieberoep inzake bevoegdheid die erin bestaat 

gevallen van regeling van rechtsgebied te vermijden,
-  de  aangehaalde  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie  dat  geschillen  inzake  de 

ontvankelijkheid van de strafvordering wegens in het buitenland gepleegde misdrijven 
geen geschillen inzake bevoegdheid zijn zoals bedoeld in artikel 416 Sv.,

- de aangehaalde rechtspraak van het Arbitragehof en daaropvolgende rechtspraak van 
het Hof van Cassatie, betreffende het materieelrechtelijk karakter van de toepassing van 
de strafwet in de ruimte

zijn even zoveel argumenten om te besluiten dat het oordeel van de appelrechters dat de 
Belgische rechtbanken ingevolge de aangehaalde wetsbepalingen - die te kwalificeren zijn 
als wetten betreffende de toepassing van de strafwet in de ruimte - bevoegd zijn, géén 
geschil  inzake  bevoegdheid  is  in  de  zin  van  artikel  416,  tweede  lid,  Sv.,  zodat  die 
uitzondering  op  de  ontvankelijkheid  van  het  onmiddellijk  cassatieberoep  niet  te 
weerhouden is.

[9]
Uit  de  rechtspraak  die  hierboven  werd  aangehaald  en  waaruit  volgt  dat  er  geen 

bevoegdheidsbetwisting is wanneer de discussie betrekking heeft op de ontvankelijkheid 
van de strafvordering wegens feiten gepleegd in het buitenland, blijkt daarentegen dat de 
bestreden beslissing die uitspraak doet over de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken 
(in hun totaliteit) in werkelijkheid kan worden gekwalificeerd als een beslissing over de 
ontvankelijkheid van de strafvordering.

Er wordt immers uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de strafvordering in 
België voor feiten die in het buitenland werden gepleegd.

In dat geval komt de uitzondering van artikel 416, tweede lid, Sv. betreffende arresten 
"met toepassing van de artikelen 135 en 235bis" in beeld.

In sommige van de hierboven aangehaalde arresten zegt het Hof immers ook dat de 
vraag naar de mogelijkheid om in België feiten die in het buitenland zijn gepleegd te 
vervolgen, geen vraag is inzake bevoegdheid - toen de enige grond om in toepassing van 
artikel  416  Sv.  onmiddellijk  cassatieberoep  in  te  stellen  -  maar  wel  een  vraag  van 
ontvankelijkheid  van  de  strafvordering;  dat  in  die  arresten  dan  toch  nog  tot  de 
onontvankelijkheid van het cassatieberoep werd besloten, had te maken met het feit dat 
toen enkel de uitzondering inzake bevoegdheid bestond27.

27 Zie bv. Cass. 7 jan. 1981, A.C. 1981-82, nr. 262.
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De doctrine is gevestigd in dezelfde zin: de vraag naar de gelding van de strafwet in de 
ruimte,  en  de  vereisten  die  desgevallend  moeten  vervuld  zijn  opdat  de  mogelijkheid 
bestaat om in België feiten te vervolgen die in het buitenland werden gepleegd, is een 
probleem van ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Indien  zo  bv.  bepaalde  door  de  wet  ingebouwde  filters  niet  zijn  vervuld  (bv.  de 
aanwezigheid van beklaagde op het grondgebied bedoeld in artikel 12 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering) zal de strafvordering niet ontvankelijk zijn28.

[10]
Aldus kan besloten worden dat de uitspraak van de appelrechters dat de "Belgische 

rechtbanken  bevoegd"  zijn,  een  beslissing  is  over  de  ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering in België voor feiten die in het buitenland werden gepleegd.

Dergelijk arrest van de K.I. dat uitspraak doet over een grond van niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering, kan worden beschouwd als een arrest met toepassing van artikel 
235bis,  Sv.  Nu  ook  in  eerste  aanleg  voor  de  raadkamer  debat  werd  gevoerd  en 
geconcludeerd  over  de  ontvankelijkheid  van  de  strafvordering,  volgt  hieruit  de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

[11]
Ten gronde.
In de vorige behandeling van deze zaak door het Hof had mijn ambt geconcludeerd dat 

de  Belgische gerechten  vooralsnog  geen  rechtsmacht  hebben  om te  oordelen  over  de 
ontvankelijkheid van de in België tegen de eiseres uit te oefenen strafvordering29.

Die zienswijze was gestoeld op de volgende rechtsgronden.
Het wordt niet betwist dat de vervolging van de eiseres in België moet plaatsvinden 

binnen het kader van de wetgeving tot bestrijding van het terrorisme.
Nu bepaalt artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het 

Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 
1977 en van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot 
bestrijding  van  terrorisme  tussen  de  Lid-Staten  van  de  Europese  Gemeenschappen, 
opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  197930:  "Voor  de  toepassing  van  voornoemde 
Verdragen  zijn  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd  en  is  de  Belgische  strafwet  van 
toepassing op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees Verdrag van 27 
januari  1977, wanneer een verzoek tot  uitlevering door een Verdragssluitende Staat is 
ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd."

Opdat derhalve ingevolge artikel 1 een verplichting tot vervolging in België bestaat, is 
niet  enkel  vereist  dat  men  oordeelt  dat  een  halfautomatisch  vuurwapen  ook  een 
automatisch  vuurwapen  is  in  de  zin  van  artikel  1,  e),  van  het  Europees 
Terrorismeverdrag31, doch ook dat een verzoek tot uitlevering door een Verdragssluitende 
Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.

Het gaat om voorafgaande condities opdat vervolging in België mogelijk is; wordt een 
dader wél uitgeleverd, dan is er uiteraard geen reden om in ons land tot vervolging over te 
gaan voor die feiten.

[12]

28 Cfr.  F.  THOMAS,  "De internatonale  gelding van de  strafwet  in  de ruimte",  in  A.  DE NAUW,  J. 
D'HAENENS en M. STORME (eds.), Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988, (195) 
204.
29 Cass. 27 juni 2006, A.R. P.05.1491.N, N.C., 2007, 141.
30 B.S. 5 feb. 1986.
31 Zie Cass. 27 juni 2006 voornoemd.
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In de eerder voornoemde conclusie van het openbaar ministerie werd uiteengezet dat 
artikel  2  van deze wet  uitwerking verleent  aan de artikelen 6 en 7 van het  Europees 
Terrorismeverdrag.

Artikel 6.1 van het Verdrag bepaalt dat elke Verdragssluitende Staat de maatregelen 
neemt  die  nodig  zijn  om zijn  bevoegdheid  vast  te  leggen  tot  kennisneming  van  een 
strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin de vermoedelijke dader zich op zijn 
grondgebied bevindt en deze Staat hem niet uitlevert na een verzoek tot uitlevering te 
hebben ontvangen van een Verdragsluitende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging 
is  gebaseerd op een bevoegdheidsregel die  eveneens bestaat  in  de wetgeving van een 
aangezochte Staat.

Artikel 7 van het Verdrag bepaalt dat een Verdragssluitende Staat op het grondgebied 
waarvan  de  vermoedelijke  dader  van  een  strafbaar  feit  bedoeld  in  artikel  1  wordt 
aangetroffen  en  die  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft  ontvangen  overeenkomstig  het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 6, indien hij de vermoedelijke dader van het strafbaar 
feit  niet  uitlevert,  in  alle  gevallen  verplicht  is  de  zaak  zonder  onnodig  uitstel  voor 
vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen. 

Tevens is in dat artikel bepaald dat laatstbedoelde autoriteiten hun beslissing nemen op 
dezelfde wijze als in geval van een strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving 
van die Staat.

Deze  bepalingen  vormen  de  weerspiegeling  van  de  rechtsspreuk  aut  dedere  aut 
iudicare32.

"De verplichting om de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor strafvervolging over te 
dragen komt  in  bijkomende orde,  in  die  zin  dat  zij  afhankelijk  wordt  gesteld  aan  de 
voorafgaande weigering in een bepaald geval uit te leveren, wat slechts mogelijk is onder 
de omstandigheden bedoeld in het Verdrag of in andere verdrags- of wetsbepalingen" 
(ibid.).

De verplichting om de bevoegdheid vast te leggen en de zaak over te dragen aan de 
rechterlijke autoriteiten komt reeds voor in het Verdrag van Den Haag van 16 december 
1970 tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en 
het Verdrag van Montreal van 23 september 1971 tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart33.

[13]
Vraagpunt is of artikel 2 van de wet van 2 september 1985 en de artikelen 6 en 7 van 

het  Terrorismeverdrag  vereisen  dat  het  uitleveringsverzoek  is  geweigerd  opdat 
vervolgingen zouden kunnen worden ingesteld.

Sluiten de termen indien "deze Staat hem niet uitlevert" uit artikelen 6 en 7 van het 
Europees  Terrorismeverdrag  en  "wanneer  een  verzoek  tot  uitlevering  door  een 
Verdragssluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd" 
uit  artikel  2  van de Wet  van 2 september  1985 het  geval  uit  waarin  een verzoek tot 
uitlevering werd ingediend doch waarover nog niet is beslist?

Ten aanzien van analoge formuleringen in de voornoemde verdragen van Den Haag en 
Montreal die hetzelfde beginsel bevatten werd gesteld: "(...) les commentateurs se sont 
interrogés pour savoir si la formule "s'il n'extrade pas ce dernier" signifiait: s'il a refusé 
l'extradition de ce dernier à la suite d'une demande d'extradition; ou simplement constatait 
un fait:  l'auteur de l'infraction n'a pas été extradé notamment  parce qu'aucun Etat  n'a 
formulé de demande d'extradition. Il semble bien que ce soit la première explication qui 

32 Zie het toelichtend verslag bij het Verdrag van 27 januari 1977,  Parl. St.  Kamer, 1977-78, nr. 
486/1, p. 9, i.h.b. randnummer 26.
33 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p.4.
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ait  été  retenue  par  la  délégation  française  à  La  Haye.  Mais  lors  des  négociations 
ultérieures dans le cadre des Nations Unies, la délégation française avec l'appui d'autres 
délégations a cherché sans succès à changer cette formule. La majorité des Etats préfère 
l'ambiguïté, trouvant la seconde formule plus contraignante"34.

VAN DEN WYNGAERT besloot - anders dan BIGAY - dat het Haagse Verdrag niet vereist dat 
een uitleveringsverzoek werd afgewezen: "In vele verdragen, o.a. in dat van Den Haag, 
bestaat  de  verplichting  tot  vervolging  los  van  de  vraag  of  er  een  voorafgaandelijk 
uitleveringsverzoek is geweest,  dat werd afgewezen. Sommige meer recente verdragen 
stellen  zich wat  meer  "bescheiden" op,  en  verbinden  de  plicht  tot  vervolging aan de 
afwijzing van het uitleveringsverzoek: de plicht tot vervolging bestaat in deze verdragen 
slechts  voor  zover  uitlevering  eerst  gevraagd  was  door  een  andere  staat,  en  het 
uitleveringsverzoek niet werd ingewilligd." 

In voetnoot verwijst deze auteur dan precies naar het Europees Terrorismeverdrag35.
Ook  uit  bepaalde  passages  van  het  toelichtend  rapport  bij  het  verdrag  (i.h.b.  de 

hierboven onder randnummer 12 aangehaalde passage ervan) volgt dat het moet gaan om 
een beslissing waarbij de uitlevering wordt geweigerd.

Eenzelfde mening is terug te vinden bij B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne 
pour la répression du terrorisme. Un (faux) pas en avant? ", J.T. 1977, (217) 219 en 220; 
J. DU JARDIN, "De quelques particularités de la Convention européenne pour la répression 
du terrorisme, par rapport au droit extraditionnel classique", R.D.P. 1980, (15) 28-29; S. 
OSCHINSKY, "Espace judiciaire européen et terrorisme. Essai de mise au point",  J.T. 
1980,  (289)  290;  J.J.A.  SALMON,  "La  Convention  européenne  pour  la  répression  du 
terrorisme.  Un vrai pas en arrière",  J.T.  1977, (497) 501; C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 
1070.

[14]
Op grond van deze elementen werd door mijn ambt reeds eerder besloten dat voor de 

toepassing van artikel 7 een weigering tot uitlevering moet voorliggen; gelet op het feit 
dat artikel 2 van de wet van 2 september 1985 de effectuering van de artikelen 6 en 7 van 
het Europees Terrorismeverdrag beoogt, is het logisch om ook in het kader van artikel 2 
van de wet deze conditie te eisen. 

De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 
derhalve  bepalend  voor  de  eventuele  bevoegdheidsuitbreiding  van  de  Belgische 
rechtscolleges.

Vraag  is  nu  of  te  dezen  aan  die  voorwaarde  is  voldaan;  een  eerste  Turks 
uitleveringsverzoek werd geweigerd op 31 mei 2000, maar wat is het gevolg van de twee 
nieuwe uitleveringsverzoeken waarover België nog geen uitspraak heeft gedaan?

Een nieuw uitleveringsverzoek is ongetwijfeld een nieuw gegeven dat wettelijk relevant 
is ter bepaling van de rechtsmacht van de Belgische gerechten overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 2 september 1985.

Uit de inlichtingen verstrekt door de minister van Justitie blijkt dat deze de mening is 
toegedaan  dat  de  twee  nieuwe uitleveringverzoeken  van  de  Turkse  overheden  op  dit 
ogenblik zonder voorwerp zijn nu de eiseres in cassatie niet op het Belgische grondgebied 
kan worden aangetroffen.

Zo voor uitlevering inderdaad een preliminaire voorwaarde is dat de opgeëiste persoon 
zich op het grondgebied van de aangezochte Staat bevindt, staat het feitelijk niet kunnen 
uitleveren niet aan een onderzoek naar de toelaatbaarheid van de verzochte uitlevering in 

34 J. BIGAY, " Extrader ou punir ", R.D.P. 1980, (113) 118.
35 C.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  strafprocesrecht  &  internationaal  strafrecht,  Antwerpen, 
Maklu, 2003, 1070.
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de weg en ontneemt het niet de grondslag aan de vordering daartoe36.
Op het tijdstip van de indiening van de (nieuwe) Turkse uitleveringsverzoeken verbleef 

de  eiseres  op  Belgisch  grondgebied  zodat  na  een  beslissing  over  de  eventuele 
toelaatbaarheid van die verzoeken, de daadwerkelijke uitlevering kon worden opgeschort 
totdat  de  opgeëiste  persoon  alsnog  in  handen  van  de  Belgische  overheden  zou  zijn 
gevallen.

Zoals reeds eerder aangestipt in mijn conclusie voor het arrest van het Hof van 27 juni 
2006 is  bovendien de verwijzing door  de minister  van Justitie  naar  artikel  8  van het 
Europees Uitleveringsverdrag van 13 december  1957 dat  bepaalt  dat  een aangezochte 
partij kan weigeren een persoon wiens uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die 
persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is 
verzocht,  irrelevant  omdat  te  dezen  de  wettelijke  voorschriften  precies  het 
tegenovergestelde geval beogen, met name geen vervolgingsbevoegdheid in geval van 
uitlevering waaromtrent eerst een beslissing dient tussen te komen.

[15]
De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 

derhalve bepalend voor de eventuele bevoegheidsuitbreiding van de Belgische gerechten. 
Zij kunnen zich slechts uitspreken over een in België uit te oefenen strafvordering indien 
ze  daartoe  wettelijk  rechtsmacht  hebben  verkregen,  d.i.  wanneer  een  verzoek  tot 
uitlevering werd ingediend en de vermoedelijke dader niettemin niet wordt uitgeleverd. 
Hieraan is te dezen (nog steeds) niet voldaan, bij ontstentenis van beslissing over alle 
Turkse uitleveringsverzoeken.

Het oordeel van het thans bestreden arrest dat niet behandelde uitleveringsverzoeken 
geen aanleiding geven tot een weigering om toepassing te maken van artikel 2 van de wet 
van 2 september 1985 en artikelen 6 en 7 van ht Europees Antiterrorismeverdrag is m.i. 
dan ook niet naar recht verantwoord.

De appelrechters ontberen m.i. nog altijd enige rechtsmacht om te oordelen over de 
ontvankelijkheid van de alhier uit te oefenen strafvordering omtrent de strafbare feiten, 
bedoeld in  artikel  1  van het  Europees Verdrag van 27 januari  1977 alsmede over  de 
toepassing van de Belgische strafwet.

Het tweede middel in cassatie van de eiseres is zodoende gegrond. De overige middelen 
kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden.

Nu het Hof zich in zijn arrest van 27 juni 2006 over deze problematiek nog niet heeft 
uitgesproken, stel ik vernietiging van de bestreden beslissing met verwijzing voor.

ARREST

(A.R. P.07.0571.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 maart 2007, op verwijzing gewezen 
ingevolge arrest van het Hof van 27 juni 2006..

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

36 Noot N. KEIJZER onder H.R., 6 dec. 2005, N.J., 2006, nr. 482.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
1.  Het middel voert  aan dat  artikel 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering, waarbij de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen 
van misdrijven gepleegd buiten het grondgebied van het Koninkrijk en bedoeld 
in een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht, vereist dat de vervol-
ging, daarin begrepen het onderzoek, ingesteld wordt door de federale procureur. 
Het stelt dat die regel een procedureregel is die overeenkomstig artikel 3 Gerech-
telijk Wetboek op de aanhangige gedingen van toepassing is. 

Het middel voert eveneens aan dat de burgerlijke partij geen klacht bij de fede-
rale procureur heeft ingediend en dat deze laatste geen vordering tot gerechtelijk 
onderzoek heeft ingesteld. Het middel leidt hieruit af dat het arrest ten onrechte 
oordeelt dat de Belgische gerechten in deze bevoegd zijn.

2. Artikel 12bis, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
bepaalt: "Behoudens in de gevallen van de artikelen 6 tot 11, zijn de Belgische 
Gerechten eveneens bevoegd om kennis te nemen van misdrijven gepleegd bui-
ten het grondgebied van het Koninkrijk en bedoeld in een regel van internatio-
naal verdrags- of gewoonterecht of een regel van afgeleid recht van de Europese 
Unie waardoor België is gebonden wanneer het krachtens die regel op enigerlei 
wijze wordt verplicht de zaak aan zijn bevoegde autoriteiten voor te leggen ten-
einde vervolgingen in te stellen".

Het tweede lid van dit artikel bepaalt: "De vervolging, met inbegrip van het 
onderzoek, kan slechts plaatsgrijpen op vordering van de federale procureur, die 
eventuele klachten beoordeelt."

3. De regel van artikel 12bis, tweede lid, voornoemd, dat de vervolging, met 
inbegrip van het onderzoek, slechts op vordering van de federale procureur kan 
plaatsgrijpen, is een vereiste opdat de vervolging van de in het eerste lid van het-
zelfde artikel bedoelde misdrijven op ontvankelijke wijze zou worden ingesteld. 

4. De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik 
van het instellen ervan. Wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waar-
voor de Belgische gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvan-
kelijke wijze is ingesteld vóór de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de 
ontvankelijkheidvereiste  voor het  instellen ervan wijzigt,  blijft  die  vervolging 
voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij die wet anders bepaalt.

5. Artikel 12bis, tweede lid, Voorafgaande Titel, zoals thans van toepassing, 
is:

- ingevoegd bij artikel 18, 4°, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ern-
stige schendingen van het internationaal humanitair recht;

- vernietigd bij het arrest nr. 62/2005 van 23 maart 2005 van het Grondwette-
lijk Hof, 

- met inwerkingtreding op 31 maart 2006, opnieuw ingevoegd bij artikel 3, 1°, 
van de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-



Nr. 415 - 18.9.07 HOF VAN CASSATIE 1697 

vordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

6. Die wetten bevatten geen overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de 
Belgische gerechten voor de misdrijven bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag 
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 
(hierna: Europees Antiterrorismeverdrag), beperkt wanneer de vervolging vóór 
hun inwerkingtreding regelmatig aanhangig gemaakt was. Zij bepalen evenmin 
dat die vervolging zou vervallen enkel en alleen omdat zij vóór hun inwerking-
treding niet door de federale procureur zou zijn ingesteld.

7. Het bestreden arrest stelt vast dat de hier aanhangig gemaakte strafvordering 
een misdrijf als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag tot voor-
werp heeft en regelmatig werd ingesteld door de burgerlijke partijstelling van de 
verweerder op 9 november 2000, dit is vóór de inwerkingtreding van de voor-
melde wet van 22 mei 2006 waarbij artikel 12bis, tweede lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering werd ingevoegd. 

8. Op grond van die feitelijke vaststellingen die het middel niet aanvecht, was 
er geen grond te oordelen dat de vervolging slechts op vordering van de federale 
procureur kon worden ingesteld. 

Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede middel 
9. Het middel voert aan dat de eiseres het voorwerp uitmaakt van twee verzoe-

ken tot uitlevering uitgaande van de Turkse overheid, waarover de Belgische Re-
gering nog geen beslissing heeft genomen. Het leidt hieruit af dat de voorwaarde 
dat de vermoedelijke dader niet is uitgeleverd, opdat deze voor een Belgische ge-
recht zou kunnen worden vervolgd, bepaald bij de artikelen 6.1. en 7 Europees 
Antiterrorismeverdrag, niet is vervuld zodat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

10. Artikel 6.1. Europees Antiterrorismeverdrag bepaalt: "Elke verdragsluiten-
de Staat neemt de maatregelen die nodig zijn om zijn bevoegdheid vast te leggen 
tot kennisneming van een strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin 
de vermoedelijke dader zich op zijn grondgebied bevindt en deze Staat hem niet 
uitlevert na een verzoek tot uitlevering te hebben ontvangen van een verdragslui-
tende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging is gebaseerd op een bevoegd-
heidsregel die eveneens bestaat in de wetgeving van de aangezochte Staat".

Artikel 7 van hetzelfde verdrag bepaalt: "Een verdragsluitende Staat op het 
grondgebied waarvan de vermoedelijke dader van een strafbaar feit bedoeld in 
artikel 1 wordt aangetroffen en die een verzoek tot uitlevering heeft ontvangen 
overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 is, indien hij de ver-
moedelijke dader van het strafbare feit niet uitlevert, in alle gevallen verplicht de 
zaak zonder nodig uitstel voor vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te 
dragen. Deze autoriteiten nemen hun beslissing op dezelfde wijze als in geval 
een strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving van die Staat".

Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Eu-
ropees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de toepassing er-
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van tussen de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Du-
blin op 4 december 1979, bepaalt: "Voor de toepassing van de voornoemde ver-
dragen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische Strafwet van 
toepassing op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees antiterro-
rismeverdrag van 27 januari 1977, wanneer een verzoek tot uitlevering door een 
verdragsluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgele-
verd."

11. Er is slechts sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet 
wordt uitgeleverd als bedoeld in deze bepalingen, wanneer de Belgische regering 
beslist heeft die dader niet uit te leveren.

12. Uit die bepalingen volgt dat eens de Belgische overheid beslist heeft de in 
België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische over-
heid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot 
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen. Zolang die be-
slissing niet uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere ver-
zoeken tot uitlevering waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.

13. Het bestreden arrest stelt vast dat Turkije de Belgische overheid verzocht 
heeft de eiseres uit te leveren wegens een misdrijf bedoeld in artikel 1, e), Euro-
pees  Antiterrorismeverdrag  en  dat  België  bij  ministerieel  besluit  van  31  mei 
2000 geweigerd heeft de eiseres uit te leveren. Het oordeelt verder dat aan de 
voorwaarde van niet-uitlevering is voldaan zodat de Belgische rechtbanken be-
voegd zijn en dat het feit dat intussen nieuwe verzoeken tot uitlevering van de ei-
seres werden ingediend, die op heden nog niet zijn afgehandeld, hieraan geen af-
breuk doet. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

Het middel kan niet aangenomen worden.
Derde middel
14. Het middel voert aan dat de artikelen 6.1. en 7 Europees Antiterrorisme-

verdrag vereisen dat de vermoedelijke dader zich zowel op het ogenblik van het 
instellen van de vervolging als op het ogenblik van de uitspraak over de gegrond-
heid van de strafvordering op het grondgebied van de vervolgende staat bevindt. 
Uit het feit dat de eiseres zich thans niet op het Belgisch grondgebied zou bevin-
den, leidt het middel af dat de Belgische gerechten niet bevoegd zijn.

15. De artikelen 6.1. en 7 Europees Antiterrorismeverdrag, die hierboven in 
het antwoord op het tweede middel zijn weergegeven, vereisen niet dat de ver-
moedelijke dader van het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische ge-
recht uitspraak doet, nog op het Belgisch grondgebied bevindt. Het is krachtens 
die bepalingen enkel vereist dat hij zich op het Belgisch grondgebied bevindt op 
het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare feit wordt ingesteld.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
16. De substantiële of op straffe van onderzoek voorgeschreven rechtsvormen 

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

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal  –  Advocaten: mrs.  P.  Bekaert,  Brugge,  R.  Jespers,  Antwerpen,  Maes  en  F. 
Schmitz, Brussel.

Nr. 416

2° KAMER - 18 september 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
ADR-REGLEMENTERING - LEGE VERPAKKING - BEGRIP

Een lege ongereinigde tankwagen is geen lege verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5. 
ADR-reglementering1.

(M. e.a.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
[1]
De eerste eiser werd samen met de tweede eiser,  zijn werkgever en civielrechtelijk 

aansprakelijke  partij,  veroordeeld  wegens,  onder  meer,  inbreuk  op  artikel  48bis1 
Wegverkeersreglement (tenlastelegging B) en inbreuk op artikel 6, eerste alinea, K.B. 9 
maart  2003  betreffende  het  vervoer  van  gevaarlijke  goederen  over  de  weg,  met 
uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (B.S.  7 april 2003) (tenlastelegging 
C).

Artikel  48bis1  Wegverkeersreglement  bepaalt:  “Verplichting  de  autosnelwegen  te  
volgen.

Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag 
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en  
zijn bijlagen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet  
van 10 augustus 1960, en die krachtens dat Verdrag of krachtens verordeningsbepalingen  
van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, moeten, behalve in geval van  
noodzaak, de autosnelwegen volgen.”

Voormeld artikel 6, eerste alinea, van het K.B. van 9 maart 2003 bepaalt dat het de 
verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair, de vervoerder en de 
bestuurder van het voertuig verboden is gevaarlijke goederen te laden, te vervoeren, te 
doen laden of te doen vervoeren indien het vervoer niet voldoet aan de bepalingen van het 
ADR en de bijlagen erbij en van dit besluit.

Deze bepaling wordt ingevolge artikel 11, 3°, van dat K.B. bestraft overeenkomstig de 
Wegverkeerswet.

De eisers houden voor dat het kwestieuze transport niet onder het ADR-Verdrag viel 
derwijze dat er ook geen inbreuk op voormelde bepalingen bestond.

[2]
Het verweer beroept zich op artikel 1.1.3.5 van de ADR-Reglementering.

1 Zie concl. O.M. 
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Dat artikel (geherstructureerde versie in voege op 1 januari 2007,  B.S.  22 november 
2006; gelijkluidende tekst als in de geherstructureerde versie in voege op 1 januari 2005, 
B.S. 13  december  2004;  ook  voor  de  verdere  omschrijvingen  (infra)  bestaat  er  geen 
verschil tussen beide versies) bepaalt zelf: “Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde 
lege verpakkingen.

Ongereindigde lege verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en de grote verpakkin-
gen), die stoffen van klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 hebben bevat, zijn niet onderworpen  
aan de voorschriften van het ADR indien gepaste maatregelen werden getroffen om de  
mogelijke risico’s te neutraliseren. De risico’s zijn geneutraliseerd indien maatregelen 
werden getroffen om alle gevaren van de klassen 1 tot en met 9 te elimineren.”

Naar  het  oordeel  van  de  eisers  is  een  (in  casu  lege,  ongereinigde)  tank(wagen)  te 
beschouwen  als  een  lege  verpakking  in  de  zin  van  artikel  1.1.3.5  van  de  ADR-
Reglementering derwijze dat deze niet onderworpen is aan de voorschriften van het ADR 
indien  gepaste  maatregelen  werden  getroffen  om  mogelijke  risico’s  te  neutraliseren, 
hetgeen volgens hen niet ter discussie stond (memorie p. 3).

Naar het oordeel van de eisers ging het te dezen dan om een vervoer van een lege 
verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering.

[3]
Uit de definities uit de bijlage bij het ADR (nr. 1.2.1) blijkt dat een tank als volgt wordt 

omschreven:  “een  houder  voorzien  van  zijn  bedrijfsuitrusting  en  structuuruitrusting.  
Indien deze term zonder nadere precisering wordt gebruikt, omvat hij de tankcontainers,  
mobiele tanks, afneembare tanks en vaste tanks zoals gedefinieerd in onderhavig deel,  
alsook de tanks die elementen zijn van batterijvoertuigen of van MEGC’s.”

Een verpakking wordt omschreven als volgt: “een recipiënt en alle andere benodigde  
elementen  of  materialen  om  het  recipiënt  toe  te  laten  zijn  functie  van 
omsluiten/vasthouden  te  vervullen  (zie  ook  “bergingsverpakking”,  binnenverpakking,  
buitenverpakking,  composietverpakking,  gereconditioneerde  verpakking,  
“gereconstrueerde verpakking”, “grote verpakking”, “herbruikte verpakking”, “IBC”, 
“lichte metalen verpakking”, “samengestelde verpakking”, “stofdichte verpakking” en 
“tussenverpakking”).”    

Een grote verpakking – waarvan sprake in artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering – wordt 
omschreven als “een verpakking die bestaat uit een buitenverpakking die voorwerpen of  
binnenverpakkingen bevat en die a) ontworpen is voor een mechanische manipulatie; b)  
een netto massa heeft van meer dan 400 kg of een capaciteit van meer dan 450 liter, maar 
waarvan het volume niet groter is dan 3 m3.” 

Uit dit laatste, met name uit de beperking van het volume, volgt dat een tank of een 
tankwagen niet kan worden beschouwd als een grote verpakking in de zin van voormelde 
omschrijving.

Een IBC (groot  recipiënt voor losgestort  vervoer) – waarvan eveneens sprake is in 
artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering – wordt vervolgens als volgt omschreven: “een stijve 
of soepele verpakking, verschillend van deze omschreven in hoofdstuk 6.1, en

a) met een capaciteit van
i. niet meer dan 3,0 m3 voor de vaste stoffen en vloeistoffen van verpakkingsgroepen II  

en III;
ii. niet meer dan 1,5 m3 voor de vaste stoffen van verpakkingsgroep I, verpakt in soepe-

le IBC’s, composiet-IBC’s of in IBC’s uit stijve kunsstof, karton of hout; 
iii. niet meer dan 3,0 m3 voor de vaste stoffen van verpakkingsgroepen I, verpakt in me-

talen IBC’s;
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iv. niet meer dan 3,0 m3 voor de radioactieve stoffen van klasse 7;
b) ontworpen is voor een mechanische manipulatie;
c) die kan weerstaan aan de belastingen die zich tijdens de manipulatie en het trans-

port voordoen; dit moet bevestigd worden door de beproevingen die in hoofdstuk 6.5 wor-
den gespecificeerd.” 

Ook uit  deze beperking van de inhoud van de IBC,  volgt  dat  een tank(wagen)  als 
dergelijke IBC niet kan worden beschouwd.

Nu worden aan voormelde omschrijving van IBC nog twee opmerkingen toegevoegd 
waarvan de eerste – de tweede is hier niet verder relevant – bepaalt dat de mobiele tanks 
of tankcontainers, die resp. voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6.7 en 6.8, niet als 
IBC’s worden beschouwd.

De  begrippen  mobiele  tank  en  tankcontainer  blijken  hier  evenwel  ook  niet  verder 
relevant te zijn, nu het, blijkens de omschrijving ervan, slechts kan bestemd zijn voor het 
vervoer van klasse 2 (in casu ging het om het vervoer van klasse 8).

[4]
Kortom, uit het enkele samenlezen van deze verschillende omschrijvingen en definities 

kan afgeleid worden dat, waar artikel 1.1.3.5 ADR waarop de eisers zich beroepen, het 
heeft  over IBC’s en grote  verpakkingen,  een tank(wagen)  niet  aan de omschrijvingen 
daarvan kan voldoen, gelet op de specificaties inzake volume.

Vervolgens volgt daar a fortiori uit dat een tank(wagen) evenmin kan beschouwd te 
beantwoorden aan de omschrijving van een verpakking waarvan sprake in artikel 1.1.3.5 
ADR-Reglementering nu het zelfs niet  aan de omschrijving van een grote verpakking 
beantwoordt.

Weliswaar is de vaststelling in het bestreden vonnis dat de omvang niet de norm is en 
derhalve het begrip verpakking niet door een bepaald volume wordt beperkt, niet correct, 
maar dit heeft geen gevolgen voor het gemaakte besluit dat een tank geen verpakking is 
en de eisers zich derhalve niet op art. 1.1.3.5 ADR-Reglementering kunnen beroepen.

[5]
Het oordeel van de appelrechters dat een lege tankwagen niet kan worden beschouwd 

als een verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering geeft geen blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Er is evenmin reden om tot ambtshalve cassatie over te gaan.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0615.N)

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

rectionele Rechtbank te Ieper van 8 maart 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters onterecht hebben geoordeeld dat 

een tankwagen niet hetzelfde is als een verpakking in de zin van bijlage 1.1.3.5 
ADR-reglementering.

2. Artikel 1.1.3.5 ADR-reglementering bepaalt:
"Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde lege verpakkingen
Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van IBC's en de grote verpak-

kingen), die stoffen van de klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 hebben bevat, zijn 
niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien gepaste maatregelen 
werden getroffen om de mogelijke risico's te neutraliseren. De risico's zijn ge-
neutraliseerd indien maatregelen werden getroffen om alle gevaren van de klas-
sen 1 tot en met 9 te elimineren."

3. De appelrechters die hebben geoordeeld dat een lege ongereinigde tankwa-
gen geen "lege verpakking" in de zin van voormeld artikel 1.1.3.5 ADR-regle-
mentering is, schenden dit artikel niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. D. Cool, Veurne en F. Vanden Bogaerde, Veurne.

Nr. 417

2° KAMER - 18 september 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - VERPLICHTING VAN IEDERE DADER - 
VERGOEDING VAN HET FOUTLOZE SLACHTOFFER

Wanneer de samenlopende fouten van verscheidene personen het ongeval veroorzaken is  
elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk verband met 
het  ongeval  en  de  schade heeft  begaan,  gehouden  tot  algehele  vergoeding  van de 
schade1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(V. e.a. T. S. e.a.)

1 Cass. 9 okt. 1990, A.R. 2883, nr 66.
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ARREST

(A.R. P.07.0743.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 13 april 2007.
(...)
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres nv Snauwaert
6. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ver-

plicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan 
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ont-
staan, deze te vergoeden.

Wanneer de samenlopende fouten van twee personen het ongeval veroorzaken, 
is elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk 
verband met het ongeval en de schade heeft begaan, gehouden tot algehele ver-
goeding van de schade.

Wanneer de samenlopende fouten van meerdere bestuurders van een auto een 
verkeersongeval veroorzaken, kan de derde-eigenaar van de auto waarmee één 
van de in het ongeval betrokken bestuurders reed, van de andere bestuurder vol-
ledige vergoeding van zijn schade vragen.

7. De appelrechters hebben niet vastgesteld dat de eiseres een fout in oorzake-
lijk verband met het ongeval heeft begaan, noch dat zij civielrechtelijk aanspra-
kelijke is voor F. S.. Desalniettemin hebben zij geoordeeld dat de verweerder R. 
V. L. slechts de helft van de schade van de eiseres moet vergoeden omdat hij en 
F. S. elk voor de helft aansprakelijk zijn voor het ongeval en de schade die daar 
het gevolg van is.

Met die beslissing hebben de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 Burger-
lijk Wetboek geschonden.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
(...)
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burger-

rechtelijke vordering van nv Snauwaert tegen R. V. L..
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
(...)
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdende in hoger beroep.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. P. Brondel, Brugge en Geinger.

Nr. 418

2° KAMER - 18 september 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - BESTUURDER 
DIE EEN MANOEUVRE WIL UITVOEREN - VERPLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN AAN DE ANDERE 
WEGGEBRUIKERS - DRAAGWIJDTE

De verplichting bij het uitvoeren van een manœuvre voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers bestaat niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manœuvre  
wil uitvoeren, maar duurt voort totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn normale plaats 
in het verkeer heeft ingenomen1. (Art. 12.4, Wegverkeersreglement 1975)

(V. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0770.N)

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

onele Rechtbank te Gent van 3 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Hij 

doet  ook  afstand  "voor  zover  het  [bestreden]  vonnis  niet  als  een  eindvonnis 
wordt beschouwd".

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters artikel 12.4, eerste lid, Wegver-

keerreglement hebben geschonden door aan de eiser een verplichting op te leg-
gen die ruimer is dan dit artikel vereist.

2. Artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeerreglement bepaalt dat de bestuurder die 
een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weggebrui-

1 Cass. 24 juni 1998, A.R. P.98.0020.F, nr. 334.
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kers.
3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, bestaat de verplichting bij het uit-

voeren van een manoeuvre voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers 
niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manoeuvre wil uitvoeren. 
De voorrangsplicht duurt daarentegen totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn 
normale plaats in het verkeer heeft ingenomen.

4. De appelrechters hebben geoordeeld:
"Op het ogenblik van de feiten voerde de gedaagde een manoeuvre uit in de 

zin van art. 12.4, [eerste lid, Wegverkeerreglement] en was hij derhalve voor-
rangsplichtig  aan  het  verkeer  rijdend  op  de  Dendermondsesteenweg  richting 
Gent Dampoort. Deze voorrang is algemeen, geldt over de volledige breedte van 
de rijbaan, duurt zolang als de verkeersbeweging, en is niet afhankelijk van de 
vraag of de voorranghebbende reglementair reed, tenzij diens opdagen onvoor-
zienbaar was. Dit laatste was in casu niet het geval. Indien de [eiser] zich blij-
vend had vergewist van het prioritair verkeer en deze waarneming niet enkel had 
beperkt  tot  de aanvang van zijn  manoeuvre (...),  dan had hij  de aankomende 
bromfiets (...) moeten, minstens kunnen opmerken. [De eiser] kan bezwaarlijk 
voorhouden dat hij volledig verschalkt werd in zijn normale verwachtingen, daar 
een eigen fout in zijnen hoofde mede aan de basis ligt van de ingeroepen recht-
vaardigingsgrond."

Met die redenen hebben de appelrechters artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeer-
reglement niet geschonden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de hiervoor bepaalde afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Overdenborger, Gent.

Nr. 419

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET - - STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ALLERLEI - 
STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT SCHORSING
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2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT SCHORSING - 
CASSATIEBEROEP

3º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT 
SCHORSING - CASSATIEBEROEP

1º,  2º  en  3º  Geen  cassatieberoep  staat  open  tegen  de  beslissing  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank  die  de  schorsing  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  
beveelt. (Art. 96, §1, Wet Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1306.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Brussel van 14 augustus 2007. 
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 96, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het casastieberoep openstaat 

tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot de toe-
kenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in Titel V van 
dezelfde wet bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de 
bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI genomen beslissin-
gen. 

2. Het bestreden vonnis, dat de schorsing van eisers voorwaardelijke invrij-
heidstelling beveelt, is geen dergelijke beslissing. 

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

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal.

Nr. 420

2° KAMER - 19 september 2007
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1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON - ONAANTASTBARE VASTSTELLING DOOR DE 
FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOEREKENBAARHEID - NATUURLIJKE PERSONEN - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON - 
ONAANTASTBARE VASTSTELLING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde natuurlijke  
persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke toerekening, bij de  
natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat misdrijf vaststellen1.

2º en 3º Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt  
dat de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het  
Hof  om na te  gaan of  hij  uit  zijn  vaststellingen deze beslissing  wettig  heeft  kunnen  
afleiden; door alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging  
zonder  de  feitelijke  gegevens  van  de  zaak  te  preciseren  waaruit  hij  afleidt  dat  de 
nalatigheden die de voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk  
kunnen  worden  toegerekend,  beslist  de  rechter  niet  wettig  dat  deze  strafrechtelijk  
verantwoordelijk is voor het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf2.

(P. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
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
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering:
Over het derde middel
Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde 

natuurlijke persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke 
toerekening, bij de natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat 
misdrijf vaststellen.

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij af-
leidt dat de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het even-
wel aan het Hof om na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig 

1 Zie  A.  DE NAUW,  "La  délinquance  des  personnes  morales  et  l'attribution de  l'infraction à  une 
personne physique par le juge", noot onder Cass. 23 mei 1990, R.C.J.B., 1992, p. 552 tot 572. 
2 Ibid.
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heeft kunnen afleiden.
De eiser wordt "ten laste gelegd om op 25 augustus 1999, te Namen, place du 

Théâtre, 2, gerechtelijk arrondissement Namen, een slijterij van gegiste dranken 
te hebben uitgebaat om ter plaatse te worden gebruikt, zonder regelmatige aan-
gifte noch voorafgaande betaling van de bij het ontvangstkantoor van accijnzen 
van het ambtsgebied vereiste openingsbelasting, en dat sinds 1 januari 1999".

Het arrest stelt vast dat:
- "de v.z.w. Théâtre Evènements, waarvan de [eiser] voorzitter is, exploiteert 

een aantal lokalen en voorzieningen van het Théâtre royal de Namur, krachtens 
een overeenkomst met de v.z.w. Centre culturel régional de Namur, die de ex-
ploitatievergunning van de schouwburg heeft,

- naar luid van die overeenkomst, beheert de v.z.w. Théâtre Evènements met 
name de bars "avant-spectacle, entracte et après-spectacle", en exploiteert zij de 
lokalen buiten het rooster van de culturele activiteiten, voor voordrachten, semi-
naries, colloquia, persconferenties, recepties, presentaties van producten, enz."

Het zegt vervolgens dat het ministerie van Financiën terecht aanvoert dat de in 
de lokalen van de Naamse schouwburg geëxploiteerde bar, niet beantwoordt aan 
het begrip mess of kantine in de zin van artikel 17, §2, 4°, van het Koninklijk be-
sluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijte-
rijen van gegiste dranken, dat "die bar toegankelijk is, enerzijds, voor de bezoe-
kers van de typische theateractiviteiten, anderzijds, voor het publiek van de acti-
viteiten die door de v.z.w. Théâtre Evènements worden georganiseerd" en dat "in 
beide gevallen een dergelijk publiek niet als een 'collectief' kan worden aange-
merkt.

Het arrest zegt verder dat "de v.z.w. Théâtre Evènements, door in de bar die zij 
beheert gegiste dranken te serveren aan het publiek dat de lokalen van het Théâ-
tre Royal de Namur bezoekt, een slijterij van gegiste dranken in de zin van de 
wetgeving exploiteert".

Door deze vaststellingen en vermeldingen oordeelt het arrest dat het in de ver-
volgingen bedoelde misdrijf  tot  de  activiteit  van de rechtspersoon behoort  of 
voor diens rekening werd gepleegd.

Door de enkele vaststelling dat de eiser "voorzitter" is van de vereniging, zon-
der de feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit het arrest afleidt dat 
de nalatigheden die de voormelde vereniging worden verweten de eiser persoon-
lijk kunnen worden toegerekend, beslist  het arrest echter niet wettig dat deze 
strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het hem ten laste gelegde misdrijf.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het eerste en tweede middel te onderzoeken die niet tot 

cassatie zonder verwijzing kunnen leiden.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser tot 

betaling van de ontdoken belasting veroordeelt:
De vernietiging van de beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvorde-

ring, brengt de nietigverklaring mee van de beslissing over de door de verweer-
der tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de 
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eerstgenoemde beslissing.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

19 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. E. Gillet, Brussel en E.De Plaen, Brussel.

Nr. 421

2° KAMER - 19 september 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
ASSISEN - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - DRAAGWIJDTE

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
ASSISEN - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - GEVOLG - NEGATIEF ANTWOORD OP EEN HOOFDVRAAG 
- AANVULLENDE VRAAG ONBEANTWOORD GELATEN - VERPLICHTING OM DE BESCHULDIGING UIT TE 
PUTTEN

1º  De vrijsprekende beschikking,  die  alleen de voorzitter  van het  hof  van assisen kan  
nemen, is slechts diens bevel om wat onaantastbaar door de jury was beslist, ten uitvoer  
te leggen. (Art. 358, Sv.)

2º De vrijsprekende beschikking die door de voorzitter van het hof van assisen is genomen 
onttrekt de zaak niet aan dat hof wanneer de voorzitter haar heeft verleend op basis van  
een verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld; wanneer blijkt dat 
een  hoofdvraag  negatief  werd  beantwoord  omdat  het  hof  van  assisen  zich  bij  de 
minderheid  van  de  jury  heeft  aangesloten,  moet  deze  nog  beraadslagen  over  de  
aanvullende vraag welke  zij  onbeantwoord  had gelaten,  zonder  dat  de  vrijsprekende 
beschikking  die  de  voorzitter  voortijdig  heeft  verleend,  aan  de  verplichting  om  de  
beschuldiging uitputtend te behandelen in de weg kan staan. 

(P. e.a. T. M. e.a.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0882.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 april 2007 gewezen 

door het hof van assisen van de provincie Luik. 
De eiser C. P. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
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dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eisers M. G. e.a. vorderen de vernietiging van het arrest in een memorie die 

op 24 augustus 2007 op de griffie van het Hof is ingekomen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van C. P.:
Over het middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
1. De eiser voert de tekortkomingen in de rechtspleging aan die hij als volgt 

samenvat.
Na voorlezing van het verdict en van het arrest van het hof van assisen, heeft 

de voorzitter van het hof van assisen die zich bij de minderheid van de jury aan-
sluit wat het antwoord op één van de hoofdvragen betreft, een vrijsprekende be-
schikking genomen ten voordele van de beschuldigde, zuster van de eiser, op wie 
die negatief beantwoorde vraag betrekking had.

In reactie op de opmerking van de raadsman van de burgerlijke partijen dat de 
aanvullende vraag met betrekking tot diezelfde beklaagde niet werd beantwoord, 
heeft de voorzitter zijn vrijsprekende beschikking nietig verklaard en de gezwo-
renen naar hun beraadslagingskamer teruggestuurd om het verdict aan te vullen.

Na afloop van deze tweede beraadslaging heeft de jury de aanvullende vraag 
waarop zij aanvankelijk niet had geantwoord, bevestigend beantwoord.

Onder de redenen die tot de bepaling hebben geleid van de aan de eiser opge-
legde straf wegens moord, als dader of mededader, wijst het bestreden arrest met 
name op "het volkomen gebrek aan moreel besef bij de beschuldigde die zijn 
jonge zus in zijn eigen wraakplan heeft betrokken".

2. Het middel voert in hoofdzaak aan dat na de vrijsprekende beschikking van 
de voorzitter, die deze niet kon nietig verklaren, het hof van assisen zich niet op 
de schuldigverklaring van de zus van de eiser vermocht te baseren om de straf 
die deze is opgelegd met redenen te omkleden.

3. In zoverre het middel kritiek uitoefent op de veroordeling van een andere 
beschuldigde, houdt het geen verband met de beslissing over de strafvordering 
die tegen de eiser is ingesteld en is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

4. De reden waarop het middel kritiek uitoefent en die hierboven is weergege-
ven, bevestigt op zich geenszins de schuld van de zus van de eiser wegens mede-
plichtigheid aan moord.

Het middel dat, wat dat betreft, voortvloeit uit een interpretatie van het arrest 
die het Hof onjuist acht in zoverre de voormelde bevestiging in een ander gedeel-
te van de beslissing ligt dat niet door het cassatieberoep wordt bestreden, mist 
feitelijke grondslag.

5. Voor het overige is de vrijsprekende beschikking, die alleen de voorzitter 
van het hof van assisen kan nemen, slechts diens bevel om wat onaantastbaar 
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door de jury was beslist, ten uitvoer te leggen.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, onttrekt dat bevel de zaak niet aan 

het hof van assisen wanneer de voorzitter het heeft verleend op basis van een 
verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld.

Wanneer zoals te dezen blijkt dat een hoofdvraag negatief werd beantwoord 
omdat het hof van assisen zich bij de minderheid van de jury heeft aangesloten, 
moet deze nog beraadslagen over de aanvullende vraag welke zij onbeantwoord 
had gelaten zonder dat de vrijsprekende beschikking die de voorzitter voortijdig 
heeft verleend, aan de verplichting om de beschuldiging uitputtend te behandelen 
in de weg kan staan.

Het middel faalt in zoverre 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 de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep te Luik ten laste van de Staat.
Veroordeelt alle overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Kirkpatrick, S. Nudelhole, Brussel, Ph. Moureau, Luik en F. Bovy, Luik.

Nr. 422

1° KAMER - 21 september 2007

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - WERK NIET VOLTOOID BINNEN DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN - 
AANVANG

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL DAT 
BEPAALDE GRONDEN VAN DE BESLISSING BEKRITISEERT - VERWERPING - MIDDEL DAT OVERTOLLIGE 
OVERWEGINGEN BEKRITISEERT - ONTVANKELIJKHEID

1º Wanneer,  enerzijds, de vordering van de aanbestedende overheid gegrond is op de 
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en, anderzijds, het werk niet  is voltooid  
binnen de overeengekomen termijn,  valt  de voorlopige goedkeuring,  die de tienjarige  
waarborg doet ingaan, samen met de datum waarop het werk werkelijk is voltooid1. (Artt. 
41, en 43, §3, tweede en vijfde lid, M.B. 10 aug. 1977)

2º Niet ontvankelijk bij  gebrek aan belang is het middel  dat gericht is  tegen overtollige  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 422.
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overwegingen,  daar  de  beslissing  van  het  arrest  naar  recht  verantwoord  is  door  de 
redenen die vergeefs worden bekritiseerd in het andere middel2.

(STAD VISE T. JMV SCREG BELGIUM, nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0229.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43, §§1 en 3, eerste tot der-

de lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het bestreden vonnis wijzigt, verklaart de oorspronke-

lijke rechtsvordering van de eiseres in hoofdzaak verjaard op alle gronden die 
geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en in het bijzonder op de vol-
gende gronden:

"Het is juist dat artikel 41 (van de algemene aannemingsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op de litigieuze opdracht), in tegenstelling tot artikel 18 van de-
zelfde algemene aannemingsvoorwaarden, geen betrekking heeft op het proces-
verbaal van oplevering, maar op de oplevering zelf;

Daarom moet hier worden nagegaan welke datum voor de voorlopige opleve-
ring in aanmerking moet worden genomen;

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering (...) vermeldt uitdrukkelijk een 
datum die is overeengekomen voor de voltooiing van de werken, namelijk 16 
juni 1993, met de precisering dat 'de waarborgtermijn van twee jaar die voor de 
definitieve oplevering is bedongen ingaat vanaf die datum';

Binnen dat kader kunnen de partijen bij een overheidsopdracht enerzijds een 
datum overeenkomen voor de voorlopige oplevering, met als enig voorbehoud 
dat die datum binnen redelijke grenzen moet blijven, aangezien zij een partij niet 
het recht kan ontnemen een rechtsvordering in te stellen door een retroactiviteit 
te bedingen waardoor de verjaringstermijn verstreken is; 

2 Zie Cass. 12 okt. 2006, C.04.0481.F, nr. 483.
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In die logica gaat een vergelijking met artikel 18 van dezelfde algemene aan-
nemingsvoorwaarden niet op, daar dit artikel niet in dezelfde bewoordingen ge-
steld is en voor het overige een zeer korte vervaltermijn en niet een verjaringster-
mijn van 10 jaar bepaalt;

Deze limiet wordt te dezen niet overschreden, daar de overeengekomen datum 
slechts enkele maanden voor de datum van het proces-verbaal valt en de betrok-
ken termijn 10 jaar bedraagt;

Anderzijds voert de (verweerster) zeer terecht aan (...) dat het in het gekozen 
wettelijk stelsel ondenkbaar is dat de waarborgtermijn tussen de voorlopige en de 
definitieve oplevering (proeftijd, bedoeld in artikel 39, §1, van de algemene aan-
nemings-voorwaarden) en de tienjarige waarborgtermijn vanaf verschillende data 
zouden kunnen ingaan, daar dit stelsel impliceert dat het eerste jaar van de tienja-
rige termijn samenvalt 'met de waarborgtermijn tussen beide opleveringen';

Voor een goed begrip van de analyse is het niet zonder belang te preciseren 
dat, hoewel de toepasselijke algemene aannemingsvoorwaarden bepaalden dat, 
bij ontstentenis van nadere aanduiding, de termijn van het bovenvermelde artikel 
39 één jaar bedraagt, het bestek te dezen een termijn van twee jaar voorschrijft;

Die omstandigheid is uiteraard zonder belang, daar de redenering (...) even co-
herent blijft in de logica van het systeem waarbinnen voor beide bovengenoemde 
termijnen één en dezelfde aanvangsdatum geldt".

Grieven
De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat de datum van 16 juni 1993 in 

het proces-verbaal van voorlopige oplevering enkel vermeld was om de voor de 
definitieve oplevering bedongen waarborgtermijn van twee jaar te doen ingaan. 
Zij voegde hieraan toe dat in die datum niets anders moest worden gezocht dan 
wat de partijen ermee hadden bedoeld en dat zij van die datum niet het vertrek-
punt van de tienjarige aansprakelijkheid hadden willen maken.

Eerste onderdeel
De eiseres betwistte de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster, zoals 

zij geregeld wordt door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Krachtens artikel 41, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten is de aannemer vanaf 
de voorlopige goedkeuring aansprakelijk voor de stevigheid van de werken en 
voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomstig de bovenge-
noemde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12, §1, tweede lid, van hetzelfde ministerieel besluit omschrijft de keu-
ring als de verrichting die erin bestaat na te gaan of de uitgevoerde werken, de 
gedane leveringen of de daartoe in gereedheid gebrachte leveringen, de te ver-
werken producten, zowel kwalitatief als kwantitatief aan de in het bestek gestel-
de voorwaarden beantwoorden.

Artikel 43, §1, van dat ministerieel besluit bepaalt dat de werken slechts dan 
worden aanvaard, nadat zij op kosten van de aannemer de voorgeschreven keu-
ringen en proeven hebben ondergaan. Naar luid van §3 van die bepaling worden 
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binnen de vijftien kalenderdagen na de datum waarop de gezamenlijke werken 
moeten worden opgeleverd, deze naar gelang van het geval voorlopig aanvaard 
of wordt er een proces-verbaal van niet-oplevering opgemaakt. Indien die wer-
ken voor of na de voor de voltooiing bepaalde datum af zijn en de aannemer de 
leidende ambtenaar om de voorlopige oplevering verzoekt, wordt binnen de vijf-
tien dagen na de datum waarop dat verzoek wordt ontvangen, een proces-verbaal 
van voorlopige oplevering of van niet-oplevering opgemaakt.

De aannemer staat derhalve in voor de goede uitvoering van de werken gedu-
rende tien jaar vanaf de voorlopige oplevering ervan. Die voorlopige goedkeu-
ring veronderstelt een beslissing van de aanbestedende overheid, die in een pro-
ces-verbaal wordt vastgelegd.

Uit geen enkele bepaling van de bij het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977  vastgestelde  algemene  aannemingsvoorwaarden  volgt  dwingend  dat  de 
waarborgtermijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering en de termijn 
van de tienjarige aansprakelijkheid noodzakelijk op dezelfde datum moeten in-
gaan.

Om de rechtsvordering van de eiseres verjaard te verklaren doet het bestreden 
arrest de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster ingaan vanaf de voor de 
voltooiing van de werken bedongen datum, namelijk 16 juni 1993, op grond "dat 
het in het gekozen wettelijk stelsel ondenkbaar is dat de waarborgtermijn tussen 
de voorlopige en de definitieve oplevering (proeftijd, bedoeld in artikel 39, §1, 
van  de  algemene  aannemingsvoorwaarden)  en  de  tienjarige  waarborgtermijn 
vanaf verschillende data zouden kunnen ingaan" en dat "in de logica van het sys-
teem voor beide bovengenoemde termijnen slechts een en dezelfde aanvangsda-
tum in aanmerking kan worden genomen".

Uit de bovenaangehaalde artikelen van de bij het ministerieel besluit van 10 
augustus  1977  vastgestelde  algemene  aannemingsvoorwaarden  kan  evenwel 
worden afgeleid dat, enerzijds, de tienjarige aansprakelijkheid ingaat vanaf de 
voorlopige oplevering en dat, anderzijds, die voorlopige oplevering veronderstelt 
dat de werken na de voltooiing ervan worden gekeurd en dat een proces-verbaal 
wordt opgemaakt waarin de wil van de aanbestedende overheid tot uiting komt.

Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de 
artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43, §§1 en 3, eerste tot derde lid, 
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, le-
veringen en diensten).

Tweede onderdeel
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 vermeldt, 

enerzijds, dat "de werken zijn begonnen op 1 oktober 1992 en voltooid op 17 au-
gustus 1993" en, anderzijds, dat "de datum van de voltooiing van de werken van-
af  wanneer  de  voor  de  definitieve  oplevering  bedongen waarborgtermijn van 
twee jaar ingaat, wordt vastgesteld op 16 juni 1993".

Als het bestreden arrest, na uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat het proces-
verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 die preciseringen bevat-
te, daarin tevens gelezen heeft dat de datum van 16 juni 1993 het vertrekpunt 
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was voor de tienjarige waarborg van de verweerster, leest het daarin iets anders 
dan  wat  erin  wordt  vermeld  en  miskent  het  derhalve  de  bewijskracht  ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 130 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43,§§1 en 3, eerste tot der-

de lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist subsidiair dat de oorspronkelijke rechtsvordering 

van de eiseres verjaard was op de volgende gronden:
"het hof (van beroep) kan nog opmerken dat, zelfs als men niet zou aanvaarden 

dat de partijen een andere datum zouden kunnen bedingen dan de werkelijke da-
tum van de voltooiing van de werken, er nog moet worden opgemerkt dat het 
proces-verbaal (van voorlopige oplevering) ook de werkelijke datum van de vol-
tooiing van de werken vermeldt ('De werken zijn begonnen op 1 oktober 1992 en 
voltooid op 17 augustus 1993')".

Grieven
De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat de datum van 24 (lees: 17) 

augustus 1993 in het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 
1993 vermeld stond als de datum waarop de werken voltooid waren, maar niet 
als datum waarop de tienjarige waarborg begon te lopen. De partijen zouden dit 
ongetwijfeld hebben gezegd indien zij dat hadden gewild.

Eerste onderdeel
Uit de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 die wor-

den vermeld in het middel waarvan de inhoud is uiteengezet in het eerste onder-
deel van het eerste middel en dat geacht wordt hier volledig weergegeven te zijn 
blijkt, enerzijds, dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor de stevigheid 
van de werken en voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, overeen-
komstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek ingaat vanaf de 
voorlopige oplevering en, anderzijds, dat de voorlopige oplevering veronderstelt 
dat de werken na de voltooiing ervan worden gekeurd en dat de aanbestedende 
overheid haar wil kenbaar maakt in een akte.

De voorlopige oplevering staat derhalve noodzakelijkerwijs los van de voltooi-
ing van de werken en kan daarmee niet worden gelijkgesteld.

Bijgevolg impliceert de omstandigheid dat het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering van 15 oktober 1993 vermeldt dat de werken zijn voltooid op 17 au-
gustus 1993 niet dat die datum tevens die is waarop de tienjarige aansprakelijk-
heid van de verweerster inging.

Door de werkelijke datum van de voltooiing der werken gelijk te stellen met 
de datum waarop de tienjarige waarborg inging, schendt het bestreden arrest alle 
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in het middel vermelde bepalingen van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977.

Tweede onderdeel
Indien het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het proces-verbaal van 

voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 vermeldde dat de werken voltooid 
waren op 17 augustus 1993, daarin tevens gelezen heeft dat die datum het ver-
trekpunt vormde voor de tienjarige waarborg van de verweerster, leest het daarin 
iets  anders  dan wat  erin staat  en miskent het  derhalve de bewijskracht ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
Eerste onderdeel:
Artikel 41, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou-

dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de aannemer, vanaf 
de voorlopige goedkeuring en onverminderd de bepalingen van artikel 39 betref-
fende zijn verplichtingen gedurende de waarborgtermijn, aansprakelijk is voor de 
stevigheid van de werken en voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, 
overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 43, §3, tweede en vijfde lid, van hetzelfde besluit moet de 
aannemer, indien de werkzaamheden voltooid zijn voor of na de voor de voltooi-
ing van de gezamenlijke werkzaamheden vastgestelde dag, daarvan bij aangete-
kende brief  aan de  leidende ambtenaar  kennis  geven en terzelfdertijd  om de 
voorlopige oplevering verzoeken; in die gevallen worden de werken, die in regel 
zijn bevonden, behoudens tegenbewijs, vermoed in die toestand te hebben ver-
keerd op de datum van werkelijke voltooiing, die door de aannemer in zijn aan-
getekende brief werd vermeld.

Het arrest, dat enerzijds vaststelt dat de eiseres de op de tienjarige aansprake-
lijkheid van de verweerster gegronde vordering heeft  ingesteld op 14 oktober 
2003,  en  anderzijds  beslist  dat,  aangezien de  werkzaamheden niet  binnen  de 
overeengekomen termijn waren voltooid, de verweerster om de voorlopige ople-
vering verzocht heeft en dat de datum van 17 augustus 1993 die in het proces-
verbaal van die oplevering vermeld wordt als zijnde die waarop de werkzaamhe-
den werkelijk waren voltooid, "in haar aangetekende brief moest staan", verant-
woordt naar recht de beslissing volgens welke de vordering te laat is ingesteld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest beslist niet dat het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 

oktober 1993 vermeldt dat de datum van 17 augustus 1993 het vertrekpunt vormt 
voor de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Eerste middel
Beide onderdelen samen:
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Daar de beslissing van het arrest dat de rechtsvordering te laat is ingesteld, 
naar recht verantwoord is door de redenen die vergeefs in het tweede middel 
worden bekritiseerd, is het middel, dat gericht is tegen overtollige overwegingen, 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 423

1° KAMER - 21 september 2007

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVAARTUIGEN - LOODS - KAPITEIN - BAND

2º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVAARTUIGEN - LOODSEN - AANVARING - SCHADE - 
HERSTEL - FOUT VAN DE LOODS - STAAT - AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ZEEVAARTUIGEN - LOODSEN - AANVARING - SCHADE - HERSTEL - 
FOUT VAN DE LOODS - GEVOLG

1º De loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, optreedt  
als de raadgever van de kapitein, die, naar luid van dezelfde bepaling, alleen meester is  
over de leiding en de manoeuvres van het vaartuig,  staat niet  onder diens gezag en 
toezicht1.  (Artt. 3 en 5, Loodswet; Artt. 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67, en 251, §§3 en 7, 
Zeewet;  Art.  5,  Wet  5  juni  1928;  Art.  17,  Reglement  20  mei  1843 tussen Belgie  en 
Nederland voor de uitvoering van artikelen 9 en 10 van het verdrag van 19 april 1839, en 
van het Hoofdstuk II, Afdelingen I, II, III en IV van het verdrag van 15 nov. 1842)

2º en 3º Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht 
en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om  
de  aansprakelijkheid  in  het  gedrang  te  brengen  van  de Staat,  waarvan  de eiser  de  
opvolger is2. (Artt. 1382, 1383 en 1384, B.W.)

(

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.

1 Artt. 3 en 5, Wet 3 nov. 1967, vóór de wijziging ervan bij Wet 20 aug. 1988; zie concl. O.M. in 
Pas., 2007, nr. 423.
2 Ibid.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 

van zeevaartuigen, zoals zij van toepassing waren voor de opheffing ervan bij het 
decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loods-
dienst van het Vlaams Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en 
bootman;

- de artikelen 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67 en 251, §§3 en 7, van de wet van 21 
augustus 1879 houdende boek II van het Wetboek van Koophandel, "betreffende 
de zee- en binnenvaart", zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij 
de wet van 11 april 1989;

- artikel 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, zoals het van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999;

- artikel 17 van het reglement ter uitvoering van artikel 9 van het Traktaat van 
19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, van het Traktaat van 3 november 
1842 met betrekking tot het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daar-
op, dat op 20 mei 1843 tussen België en Nederland was vastgesteld ter uitvoe-
ring van de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 
1839 en van hoofdstuk II, afdelingen I, II, III en IV, van het Traktaat van 5 no-
vember 1842, zoals het van toepassing was voor de vervanging ervan door het 
tussen het Vlaamse Gewest, het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Neder-
landen gesloten Verdrag van 11 januari 1995 tot herziening van het reglement ter 
uitvoering van artikel IX van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, 
afdeling I en II, van het Traktaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd voor wat 
betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop, goedgekeurd 
bij decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 april 1995;

- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807, 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek; 
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in 

burgerlijke zaken alleen de partijen de grenzen van het geding bepalen;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Op het hoger beroep van de verweerster verklaart het arrest (het) hoger beroep 

ten dele gegrond, doet het bestreden vonnis teniet, behalve in zoverre het de vor-
dering ontvankelijk had verklaard en de kosten had begroot en, met wijziging 
van dat vonnis, veroordeelt het de eiser, die in de rechten en verplichtingen van 
de Belgische Staat getreden is, om aan de verweerster het bedrag van 126.427,59 
euro te betalen, of twee tiende van 632.137,93 euro, alsook het equivalent in euro 
van  het  bedrag  van  115.595,78  Amerikaanse  dollar  (of  twee  tiende  van 
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577.978,92 Amerikaanse dollar), vermeerderd met de compensatoire interest, te-
gen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten, op het bedrag van 126.427,59 euro 
met ingang van 9 september 1975 en op het equivalent, in euro, van het bedrag 
van 115.595,78 Amerikaanse dollar met ingang van 13 december 1970 tot op he-
den, en vermeerderd met de moratoire interest tot de volledige betaling, en ver-
oordeelt het de eiser in de kosten van beide instanties op de volgende gronden:

"Artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen, dat van toepassing was op het ogenblik van de litigieuze aan-
varing, luidde als volgt:

'Het loodsen bestaat in het verlenen van assistentie aan de kapiteins van zee-
vaartuigen door loodsen benoemd door de Minister die de dienst van het loods-
wezen in zijn bevoegdheid heeft. De loods treedt op als de raadgever van de ka-
pitein. Alleen deze laatste is meester over de leiding en de manoeuvres van het 
vaartuig'.

Artikel 251, derde lid, van de Zeewet bepaalde dat 'indien de aanvaring is ver-
oorzaakt door de schuld van één der schepen, de vergoeding van de schade ten 
laste komt van het schip dat de fout heeft begaan'; het zevende lid van dit artikel 
preciseerde dat 'de in de voorgaande bepalingen vastgestelde aansprakelijkheid 
blijft bestaan ingeval de aanvaring is veroorzaakt door de schuld van een loods, 
ook al is het gebruik van een loods verplicht'.

Artikel 64 van genoemde Zeewet luidde als volgt:
'De kapitein moet persoonlijk aanwezig zijn op het schip bij het in- en uitvaren 

van havens, getijhavens of rivieren';
Met toepassing van de bepalingen die ten tijde van de aanvaring van toepas-

sing waren moet te dezen worden aangenomen dat de kapitein die, overeenkom-
stig artikel 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zee-
vaartuigen, alleen meester is over de leiding en de manoeuvres van het vaartuig, 
geen enkel gezag had op de loods die, blijkens dezelfde wettekst, optrad als zijn 
raadgever;

Vergeefs beroept (de eiser) zich te dezen op de analyse die het Hof van Cassa-
tie heeft gemaakt in het arrest dat het op 20 december 2001 gewezen heeft in een 
geschil tussen de naamloze vennootschap Rederij Victor Huygebaert en de ven-
nootschap Rossel Energy;

Het moet worden benadrukt dat dit arrest van 20 december 2001 van het Hof 
van Cassatie betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan op 7 maart 
1991, dus na de wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 novem-
ber 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen;

Dit arrest is gewezen op de eensluidende conclusie van advocaat-generaal Du-
brulle die, na eraan te hebben herinnerd dat de feiten dagtekenen van na die wet 
van 30 augustus 1988, met name wees op de invloed van het ingrijpen van de 
wetgever van 1988 op de behandeling van de zaak die op dat ogenblik bij het 
Hof van Cassatie aanhangig was. Het was de wetgever erom te doen de gevolgen 
te beperken van de analyse die het Opperste Gerechtshof voordien verricht had 
inzake de aansprakelijkheid van de overheid;
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Advocaat-generaal Dubrulle verklaarde onder meer dat 'de verplichting om de 
loods aan te zien als een aangestelde van de scheepseigenaar een gevolg is van 
een aantal wetswijzigingen naar aanleiding van het arrest van 15 december 1983 
van het Hof' en dat,'om de aanzienlijke gevolgen van het arrest te beperken, de 
wet van 30 augustus 1988 een artikel 3bis heeft ingevoerd in de wet van 3 no-
vember 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen'; hij betoogde dat, 'ver-
mits de wetgever intussen heeft ingegrepen om de gevolgen van dit arrest van 15 
december 1983 te beperken, de eiseres zich tevergeefs op dat arrest beroept tot 
staving van haar stelling dat de loods geen aangestelde, maar slechts een raadge-
ver van de kapitein is';

Boven werd gezegd dat te dezen geen acht diende te worden geslagen op bo-
venvermelde wet van 30 augustus 1988;

Het arrest van het Hof van Cassatie van 20 december 2001 wijst bovendien 
erop dat artikel 46, §3, van de Zeewet , zoals vervangen bij artikel 2 van de wet 
van 11 april 1989 bepaalt dat de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk is voor 
de handelingen van de bemanning, van de loods en van andere als  dusdanig 
werkzaam zijnde aangestelden, in de uitoefening van hun respectieve dienst;

Uit die vaststellingen en overwegingen blijkt dat de analyse die het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 20 december 2001 heeft verricht, betrekking heeft op 
een situatie die verschilt van de - in 1970 onder toepassing van vroegere regels 
ontstane - toestand die te dezen moet worden onderzocht;

Te dezen moet worden aangenomen dat de loodsen van de schepen Oswego 
Freedom en Otello hebben gehandeld als de raadgevers van de onderscheiden ka-
piteins van die schepen; hoewel de aanwezigheid van een loods als raadgever tot 
doel had de opdracht van de kapitein te vergemakkelijken, mocht laatstgenoemde 
voor de leiding over het schip niet uitsluitend afgaan op die loods; 

Die leiding bleef in rechte berusten bij de kapitein die vrij bleef zelf de volheid 
van zijn wettelijke bevoegdheden uit te oefenen als 'meester' aan boord van zijn 
schip; 

Hoewel die kapitein geen onderrichtingen mocht geven aan de loods, behield 
hij de mogelijkheid - om redenen voor de wettigheid waarvan hij overigens in 
voorkomend geval ter verantwoording kon worden geroepen - te beslissen geen 
rekening te houden met de raadgevingen die de loods aldus had verstrekt in de 
uitoefening van zijn functie hoewel diens aanwezigheid aan boord noodzakelijk 
was wegens zijn specifieke kennis van de plaatselijke toestand;

De opdracht van de loods, die deel uitmaakte van een dienst, georganiseerd 
door de Staat - in de rechten en verplichtingen waarvan de (eiser) thans getreden 
is, bestond erin, in het algemeen belang, bij te dragen tot de veiligheid van de 
scheepvaart; indien de loods bij de vervulling van zijn taak een fout begaat die 
verband houdt met die opdracht en in oorzakelijk verband staat met de schade, 
brengt hij de aansprakelijkheid in het geding van de overheid die hem met die 
opdracht heeft belast, aangezien geen enkele, van het gemeen recht afwijkende 
wetsbepaling die aansprakelijkheid uitsloot; 

Aldus moet worden nagegaan of de fout van een loods niet heeft bijgedragen 
tot het ontstaan van de schade die het gevolg is van de aanvaring;
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Uit de aan het hof (van beroep) voorgelegde feitelijke gegevens blijkt dat de 
loods J. V.D.W. te dezen, door een koers aan te raden en te kiezen die afweek 
van die welke de Oswego Freedom had moeten volgen, een fout heeft begaan in 
de uitoefening van zijn functie;

Zonder die fout zou de schade, zoals ze is ontstaan, niet opgetreden zijn;
De Belgische Staat, in de rechten en verplichtingen waarvan de (eiser) thans is 

getreden, is aansprakelijk voor de fouten van de loods J. V.D.W. die deel uit-
maakt van de door de overheid opgerichte loodsdienst;

De kapitein van de Oswego Freedom heeft echter eveneens een fout begaan;
Uit de bovenstaande gegevens en, met name uit de verklaringen die zijn afge-

legd binnen het kader van de voor de rechtscolleges van Nederland gevoerde 
rechtsplegingen blijkt dat de kapitein van de Oswego Freedom kon en moest we-
ten welke positie zijn schip had in de vaargeul die afgebakend was met de rij 
boeien, bij het voorbijvaren waarvan trouwens aantekening werd gehouden door 
de hiermee belaste officier van wacht; daar de kapitein van de Oswego Freedom 
speciaal de navigatie opvolgde, meer bepaald op de radarinstallatie waarmee zijn 
schip was uitgerust, kon en mocht het hem niet ontgaan dat de positie van zijn 
schip in de vaargeul niet die was welke zij had moeten zijn - namelijk aan stuur-
boord van de vaargeul in de door het schip gevolgde richting - terwijl een schip 
koers zette in de tegenovergestelde richting; 

Gelet op de omstandigheden van het geval had de kapitein van de Oswego 
Freedom de plicht - en ook de macht - om zich niet te beperken tot de rol van 
toeschouwer maar diende hij de noodzakelijke onderrichtingen te geven om, zo-
als hij daartoe de mogelijkheid had en ondanks de werkelijke plaatselijke speci-
fieke moeilijkheden van de navigatie op de locatie waar hij zich bevond, de route 
te corrigeren van het schip waarvan hij de gezagvoerder was".

Grieven
Artikel 3 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zee-

vaartuigen bepaalt dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de Staat behoort het 
loodsen van zeevaartuigen in de maritieme toegangswegen en de zeehavens, bij 
het binnenkomen en het verlaten ervan, alsook op de stromen, rivieren en kana-
len die voor de zeescheepvaart toegankelijk zijn.

Artikel 5 van die wet bepaalt dat het loodsen bestaat in het verlenen van assis-
tentie aan de kapiteins van zeevaartuigen door loodsen, benoemd door de Minis-
ter die de dienst van het loodswezen in zijn bevoegdheid heeft. De loods treedt 
op als de raadgever van de kapitein. Alleen deze laatste is meester over de lei-
ding en de manoeuvres van het vaartuig.

Bijgevolg oefent de kapitein zijn gezag en zijn toezicht uit op de loods. Deze 
conclusie wordt bevestigd door de hierna aangehaalde bepalingen.

Overeenkomstig artikel 58 van de Zeewet is het immers de kapitein die belast 
is met het voeren van een zeeschip en die zelfs voor de lichtste tekortkomingen 
aansprakelijk is. Zijn aansprakelijkheid houdt overeenkomstig artikel 67 slechts 
op in geval van bewezen overmacht overeenkomstig artikel 67. Artikel 64 van de 
Zeewet bepaalt uitdrukkelijk dat de kapitein persoonlijk aanwezig moet zijn op 
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het schip bij het in- en uitvaren van havens, getijhavens of rivieren.
Artikel 17 van het reglement ter uitvoering van artikel 9 van het Traktaat van 

19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, van het Traktaat van 5 november 
1842 met betrekking tot het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daar-
op, dat op 20 mei 1843 werd vastgesteld tussen België en Nederland voor de uit-
voering van de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 
1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, II, III en IV van het Traktaat van 5 novem-
ber 1842, het zogeheten Scheldereglement, bepaalt dat geen loods aan boord van 
een schip gaat om het te loodsen alvorens door de kapitein of de schipper te zijn 
aangenomen.

Laatstgenoemde kan hem bovendien te allen tijde het recht ontnemen om lood-
sinstructies te geven waardoor hij in feite gezag uitoefent op de loods.

Zelfs als de kapitein immers een beroep doet op een loods en hem toestaat aan 
boord te komen, blijft hij niettemin altijd en in alle omstandigheden aansprake-
lijk voor wat aan boord van zijn schip gebeurt alsook voor de uitgevoerde ma-
noeuvers, wat, zoals het hof van beroep trouwens opmerkt, impliceert dat de ka-
pitein zich niet mag beperken tot de rol van toeschouwer maar in voorkomend 
geval de nodige instructies moet geven om de gevolgde koers te corrigeren.

Zulks impliceert dat hij enerzijds toezicht blijft uitoefenen op de onderrichtin-
gen van de loods of op de door de loods bevolen manoeuvres, anderzijds, dat hij 
bevoegd is om te allen tijde de loods te verbieden aan zijn bemanning andere in-
structies te geven. De waarde van die instructies wordt beoordeeld door de kapi-
tein met uitsluiting van de Staat die de loodsdienst organiseert.

Artikel 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, zoals het van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999, bepaalt dat de kapitein trou-
wens over al wie zich aan boord bevindt het gezag heeft, vereist voor de handha-
ving van de orde, voor de veiligheid van het schip, personen en lading, alsmede 
voor de goede afloop van de tocht.

Artikel 46, §§I en II, van de Zeewet, zoals het van toepassing was voor de wij-
ziging bij de wet van 11 april 1989, bepaalde uitdrukkelijk dat iedere scheepsei-
genaar burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de handelingen van de kapitein en 
instaat voor de verbintenissen, door deze aangegaan in de uitoefening van zijn 
dienst, alsook voor de handelingen van de bemanning en van de aangestelden, in 
het uitoefenen van hun respectieve dienst (§1) en dat de eigenaar van het zee-
schip, binnen de aldaar gepreciseerde grenzen, aansprakelijk is voor de vergoe-
ding van schade, aan derden veroorzaakt door de handelingen of fouten van de 
kapitein, de bemanning, de loods en enig ander persoon in dienst van het schip 
(§II, 10), terwijl artikel 251 van de Zeewet bepaalt dat, indien de aanvaring is 
veroorzaakt door de schuld van één der schepen, de vergoeding van de schade 
ten laste komt van het schip dat de fout heeft begaan (§3) en dat de in de voor-
gaande bepalingen vastgestelde aansprakelijkheid blijft bestaan ingeval de aan-
varing is veroorzaakt door de schuld van een loods, ook al is het gebruik van een 
loods verplicht (§7).

Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat, ook al is de Staat belast met de or-
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ganisatie van de loodsdienst waarop de kapitein die uit volle zee naar België wil 
varen of vanuit België naar de volle zee wil uitvaren langs de Schelde, een be-
roep moet doen, de kapitein niettemin voor de tijd gedurende welke die dienst de 
loods ter beschikking stelt en zolang laatstgenoemde zich aan boord van zijn 
schip bevindt, op laatstgenoemde, met uitsluiting van de Belgische Staat, zijn ge-
zag en zijn toezicht uitoefent, die kenmerkend zijn voor elke aanstelling.

Het arrest heeft om de hierboven gepreciseerde redenen niet wettig kunnen be-
slissen dat de kapitein, die, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 november 
1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, alleen meester is over de leiding 
en de manoeuvres van het vaartuig, geen enkel gezag heeft op de loods, daar de 
aan de loods toegekende raadgevende opdracht geenszins uitsluit dat de kapitein 
het gezag en het toezicht uitoefent die eigen zijn aan een aanstelling (schending 
van de artikelen 3 en 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen, zoals zij van toepassing waren voor de opheffing ervan bij het 
decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loods-
dienst van het Vlaams Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en 
bootman, 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67, 251, §§3 en 7, van de wet van 21 augustus 
1879 houdende boek II van het Wetboek van Koophandel "Zee- en binnenvaart", 
zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 11 april 
1989, 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de koopvaardij  en de zeevisserij,  zoals het  van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999, 17 van het reglement ter uit-
voering van artikel 9 van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, af-
deling I, van het Traktaat van 5 november 1842 met betrekking tot het loodswe-
zen en het gemeenschappelijk toezicht daarop, dat op 20 mei 1843 tussen België 
en Nederland was vastgesteld voor de uitvoering van de bepalingen van de arti-
kelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 
I, II, III en IV, van het Traktaat van 5 november 1842, zoals het van toepassing 
was voor de vervanging ervan door het tussen het Vlaams Gewest, het Konink-
rijk België en het Koninkrijk der Nederlanden gesloten Verdrag van 11 januari 
1995 tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Trak-
taat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I en II, van het Traktaat van 
5 november 1842, zoals gewijzigd voor wat betreft het loodswezen en het ge-
meenschappelijk toezicht daarop, goedgekeurd bij decreet van de Vlaamse Ge-
meenschap van 5 april 1995, en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve 
heeft het niet wettig kunnen beslissen dat de Staat of zijn opvolger aansprakelijk 
kon worden gesteld voor de door de loods bij het loodsen van de 'Oswego Free-
dom' begane fouten (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Door te oordelen dat de eiser, in zijn hoedanigheid van rechts-
opvolger van de Belgische Staat, aansprakelijk was voor de fouten, die de loods 
begaan had in de vervulling van zijn opdracht aan boord van de 'Oswego Free-
dom', welke opdracht erin bestond raad te geven aan de kapitein, op de enige 
grond dat die opdracht is ingevoerd om, in het algemeen belang, de zekerheid 
van de navigatie te waarborgen, zonder enige specifieke fout, andere dan die van 
de loods, in aanmerking te nemen ten laste van de Belgische Staat als inrichter 
van de loodsdienst, motiveert het hof van beroep bovendien zijn beslissing niet 
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wettig naar recht (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek). Ten slotte en in zoverre er zou moeten worden aangenomen - quod 
non - dat het hof van beroep heeft beslist dat de door de Belgische Staat begane 
fout erin bestond dat hij in gebreke gebleven is de veiligheid van de navigatie te 
waarborgen,  ofschoon de verweerster  de Belgische Staat  nooit  een dergelijke 
fout verweten heeft, maar enkel aan de loodsen het verwijt heeft gemaakt dat zij 
fouten hebben begaan in de vervulling van hun opdracht, wijzigt het hof van be-
roep ambtshalve de oorzaak van de vordering (schending van de artikelen 807, 
1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent het hof het alge-
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in burger-
lijke zaken, alleen de partijen de grenzen van het geding bepalen. Op zijn minst 
schendt het hof het recht van verdediging van de eiser, door de vordering van de 
verweerster toe te wijzen op de bovenvermelde, door de verweerster niet aange-
voerde grond, zonder haar vooraf uit te nodigen verweer te voeren over de ge-
volgtrekking die in rechte moet worden gemaakt uit de omschrijving van de op-
dracht van de loodsen als de opdracht die tot doel heeft, in het algemeen belang, 
de veiligheid van de navigatie te waarborgen (schending van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Zonder te worden bekritiseerd stelt het arrest vast dat de litigieuze aanvaring 

zich heeft voorgedaan op 13 december 1970 en oordeelt het dat de wet van 30 
augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen derhalve niet van toepassing is op de vergoeding van 
de erdoor veroorzaakte schade die, volgens de verweerster, te wijten is aan de 
fout van één van de loodsen aan boord van de bij de aanvaring betrokken sche-
pen.

Uit geen enkele van de wetsbepalingen waarvan het middel terzake de schen-
ding aanvoert blijkt dat de loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet 
van 3 november 1967, optreedt als de raadgever van de kapitein, die, naar luid 
van dezelfde bepaling, alleen meester is over de leiding en de manoeuvres van 
het vaartuig, onder het gezag en het toezicht van laatstgenoemde staat. 

Aangezien de loods deel uitmaakt van een door de Staat georganiseerde dienst 
die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, is zijn fout voldoende 
om de aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser 
de opvolger is.

Voor het  overige acht  het  arrest  de  eiser  niet  aansprakelijk  op  een andere 
grondslag dan de fout van de loods.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 424

1° KAMER - 21 september 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - ARREST - EENTALIG KARAKTER - PARTIJ - 
WOONPLAATS - BRUSSEL

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - ARREST - EENTALIG KARAKTER - PARTIJ - WOONPLAATS - 
BRUSSEL

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - ARREST - EENTALIG 
KARAKTER - PARTIJ - WOONPLAATS - BRUSSEL

1º, 2º en 3º Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in  
een in het Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het  
Nederlands wordt vermeld, terwijl  die woonplaats in  een gemeente van de Brusselse 
agglomeratie gelegen is1. (Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042, Ger.W.; Artt. 37, eerste lid, en 
40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER BEVOEGD VOOR OPENBARE WERKEN, ENERGIE LEEFMILIEU EN NATUUR T. 
ZEPHIR SHIPPING CORPORATION, vennootschap naar Liberiaans recht),)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0498.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 17 november 2004 en 5 ok-

tober 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, op verwijzing na het arrest 
van het Hof van 15 mei 1998.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 4, eerste lid, 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken;
- artikel 61 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglome-

1 Zie Cass. 29 mei 1995, A.R. C.94.0389.F, nr. 258; Cass. 7 juni 2007, A.R. C.06.0380.F, nr. 313.
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raties en de federaties van gemeenten;
- de artikelen 6 en 18, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 

1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 17 november 2004, dat op tegenspraak uitspraak doet 

binnen de grenzen waarbinnen de zaak aanhangig is, verklaart de vordering van 
de verweerster tegen de eiser ontvankelijk en ten dele gegrond, veroordeelt de ei-
ser om haar de tegenwaarde in euro te betalen van 145.492 Amerikaanse dollar, 
meer de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van betaling van 6 
mei 1977 tot de volledige betaling, of het op de schadevergoeding van Esso Ant-
werp verschuldigde gedeelte, en beveelt de heropening van het debat voor het 
overige, na op bladzijde 1 de naam, voornaam en woonplaats van de gedingvoe-
rende partijen en met name die van de eiser in de hierna weergegeven bewoor-
dingen te hebben vermeld: "Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn 
regering in de persoon van zijn minister-president, op vervolging van de Vlaam-
se minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Za-
ken, 1000 Brussel, Koning Albert II laan, 20/9". Ook het bestreden arrest van 5 
oktober 2005 waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan de verweerster de te-
genwaarde in euro van 57.373,64 Amerikaanse dollar te betalen, welk bedrag 
moet worden verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 18 no-
vember 2004, alsook met de kosten, geeft op bladzijde 1 "Koning Albert II laan 
20/9" op als zijnde de woonplaats van de eiser.

Grieven
Artikel 37, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken waarvan de bepalingen krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelf-
de wet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die van ambtswege door de 
rechter moet worden uitgesproken, bepaalt dat de vonnissen en arresten, evenals 
de akten betreffende hun tenuitvoerlegging, worden gesteld in de taal  van de 
rechtspleging, dat is te dezen het Frans.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle, voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het von-
nis, op straffe van nietigheid, 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, bevat.

Het vonnis moet derhalve in burgerlijke zaken de woonplaats of zetel van de 
partijen aanduiden in de taal van de rechtspleging, namelijk het Frans, wanneer 
deze gelegen is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie en de rechtsple-
ging in het Frans is ingesteld voor een aldaar gelegen rechtscollege of wanneer 
de rechtspleging gevoerd wordt voor een burgerlijke rechtbank of rechtbank van 
koophandel met vestigingsplaats in de provincies Henegouwen, Luxemburg, Na-
men en in het arrondissement Nijvel, Luik, Hoei en Verviers, waar de gehele 
rechtspleging voor geschillen in het Frans verloopt.

Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat voor al de rechtscolleges in 
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hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld.

Te dezen was het kabinet van de minister die de eiseres vertegenwoordigde, 
gelegen te Brussel, namelijk in de stad Brussel, zoals blijkt uit de lijst van de 
openbare wegen van de Brusselse agglomeratie, die is bekendgemaakt in het ad-
ministratief en gerechtelijk Jaarboek van België 2001. Die stad maakt deel uit 
van het administratief arrondissement Brussel, zoals blijkt uit artikel 61 van de 
wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties 
van gemeenten en uit artikel 6 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Bovendien worden in het administratief arrondissement Brussel alle berichten, 
mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, in het Neder-
lands en in het Frans gesteld. Daaruit volgt dat iedere straatnaam er officieel in 
het Frans en in het Nederlands bestaat (artikel 18 van de op 18 juli 1966 gecoör-
dineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken).

Aangezien deze zaak oorspronkelijk aanhangig gemaakt was voor een Franse 
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en, na gedeeltelijke cassa-
tie van het door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest, naar het Hof van 
Beroep te Luik verwezen was, volgt hieruit dat de naam van bovenvermelde laan 
in het Frans moest worden gesteld.

Daar dit in het Nederlands gebeurd is, ontbreekt één van de vermeldingen die 
door artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek voor de wettigheid van de beslis-
sing voorgeschreven wordt. 

Door de Nederlandstalige benaming te vermelden van de laan waar zich het 
kabinet bevond van de minister die de eiser vertegenwoordigde bevond, zijn de 
bestreden arresten onwettig en derhalve niet wettig en naar recht met redenen 
omkleed (schending van de artikelen 2, 4, eerste lid, 24, 37 en 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 61 van de wet van 26 juli 
1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, 
6 en 18, eerste lid, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek). 

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel:
Artikel 37, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken bepaalt dat de vonnissen en arresten, evenals de akten betreffende 
hun tenuitvoerlegging, worden gesteld in de taal van de rechtspleging.

Krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, is die regel voorgeschreven 
op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege door de rechter uitge-
sproken.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
bevat het arrest, op straffe van nietigheid, de woonplaats die de partijen bij hun 
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verschijning en hun conclusies hebben opgegeven.
Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in 

een in het Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in 
het Nederlands wordt vermeld, terwijl die woonplaats gelegen is in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie.

Het middel faalt naar recht.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 425

1° KAMER - 21 september 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL 
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - ONTVANKELIJKHEID - 
BESLISSING GEWEZEN ZOALS ZIJ HAD MOETEN GEWEZEN ZIJN INDIEN DE BEWIJSKRACHT NIET WAS 
MISKEND

2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - FEITEN 
EN OMSTANDIGHEDEN DIE DE GOEDE GANG VAN DE OPDRACHT VERSTOREN - AANNEMER - 
BEKENDMAKING - VORMEN

3º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
BEKENDMAKING - TERMIJN - VOORWERP

1º Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van  
de  akten,  wanneer  de  bestreden  beslissing  over  de  tegen  de  vordering  van  de 
verweerster  aangevoerde middelen  uitspraak  heeft  gedaan zoals  zij  dat  had moeten  
doen indien de bewijskracht niet was miskend1.

2º De bekendmaking waartoe de aannemer jegens de aanbestedende overheid gehouden  
is omtrent de feiten en omstandigheden die de uitvoering van het werk verstoren, dient  
schriftelijk te geschieden; de wet vereist evenwel voor dit geschrift geen enkele vorm of  
voorwaarde; die bekendmaking mag dus gedaan worden in de processen-verbaal van de 
werkvergaderingen. (Art. 16, §3, eerste lid, M.B. 10 aug. 1977)

3º De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt enkel voor de 
verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk  
verstoren aan de aanbestedende overheid bekend te maken en niet voor de bondige  
beschrijving  van  de  invloed  die  deze  feiten  en  omstandigheden  hebben  of  zouden  

1 Cass. 8 jan. 2004, A.R. C.01.0461.N, nr. 7. 
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kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming2. (Art. 16, §3, eerste en 
derde lid, M.B. 10 aug. 1977)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKGEWEST T. VALENS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0590.F)

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

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Tot staving van de beslissing waarbij de eiseres veroordeeld wordt om aan de 

verweerster het bedrag van 107.898,21 euro in hoofdsom te betalen ter afreke-
ning van de staat nr. 5, die zij had voorgelegd teneinde een herziening van de 
aannemingssom te verkrijgen omdat zij slechts met vertraging van de stad Brus-
sel de toestemming gekregen had om een kraan te plaatsen op de openbare weg, 
stelt het bestreden arrest vast dat "de (verweerster) in een brief van 3 december 
1991 de (eiseres) heeft verzocht om een termijnverlenging van 30 dagen, die vol-
gens haar verantwoord was wegens de vertraging waarmee ze de toestemming 
tot het plaatsen van de kraan gekregen had, en om een termijnverlenging van 35 
dagen wegens onvoorziene moeilijkheden, onverminderd haar recht op schade-
vergoeding".

Grieven
Blijkens de brief van 3 december 1991 waarnaar het arrest verwijst heeft de 

verweerster verzocht om haar termijn voor de uitvoering van de haar toegewezen 
werken te verlengen "met 65 werkdagen, namelijk: - 30 dagen wegens de daad 
van derden (toestemming voor het plaatsen van de kraan); - 35 dagen wegens on-
voorziene moeilijkheden". In bijlage bij die brief en als onderdeel ervan heeft zij 
een stuk gevoegd waarin "de omstandigheden van die niet weg te werken vertra-
ging" nader worden toegelicht en waarin staat dat "die onvoorziene moeilijkhe-
den een totale en niet weg te werken vertraging van 35 werkdagen hebben ver-
oorzaakt waarvoor wij al onze rechten voorbehouden om schadevergoeding te ei-
sen".

Zoals uit de bewoordingen zelf van de brief van 3 december 1991 en de bijlage 
blijkt, had het voorbehoud dat de verweerster had gemaakt omtrent haar eis tot 

2 Zie Cass. 22 jan. 1987, A.R. 7465-7511, nr. 299.
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schadevergoeding enkel betrekking op de eis tot verlenging van de termijn met 
35 dagen wegens onvoorziene moeilijkheden en niet op de eis tot verlenging met 
30 dagen wegens de daad van derden.

Door vast te stellen dat de verweerster in haar brief  van 3 december 1991 
voorbehoud heeft gemaakt omtrent "haar rechten op schadevergoeding" en dat 
dit voorbehoud betrekking heeft zowel op de eis tot verlenging met 35 dagen we-
gens onvoorziene moeilijkheden als op de eis tot verlenging met 30 dagen we-
gens de vertraging waarmee zij de toestemming tot het plaatsen van de kraan ge-
kregen had, geeft het arrest aan die brief en aan de bijlage ervan een uitlegging 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de be-
wijskracht ervan. Het beslist immers dat die brief en de bijlage een vermelding 
of een passus bevatten die er niet in voorkomt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende 

vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrach-
ten van werken, leveringen en diensten, dat van toepassing is op het geschil;

- artikel 1134, inzonderheid derde lid, en artikel 1135 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis op dat punt wijzigt, veroordeelt 

de eiseres om aan de verweerster het bedrag van 107.898,21 euro in hoofdsom te 
betalen ter afrekening van de staat nr. 5 die zij had voorgelegd teneinde een her-
ziening van de aannemingssom te verkrijgen omdat zij slechts met vertraging 
van de stad Brussel de toestemming gekregen had om een kraan te plaatsen op de 
openbare weg.

Na te hebben geoordeeld dat "de vertraging waarmee de stad Brussel de ge-
vraagde toestemming had verleend een omstandigheid is die (de verweerster) re-
delijkerwijze niet kon voorzien bij de indiening van haar inschrijving of het slui-
ten van de overeenkomst", en na eraan te hebben herinnerd dat met toepassing 
van artikel 16, §§2 en 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden "de aanne-
mer, die te kampen krijgt met een omstandigheid die niet aan het bestuur te wij-
ten is en die de goede gang van de aanneming verstoort, de verlenging van de 
uitvoeringstermijnen en de herziening van de overeenkomst kan vragen" en "dat 
hij, op straffe van verval, verplicht is, de feiten ten spoedigste bekend te maken 
aan het bestuur en daarbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten 
hebben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanne-
ming", beslist het arrest dat verweersters eis tot herziening van de aannemings-
som ontvankelijk is. Het verantwoordt die beslissing in hoofdzaak met de over-
weging:

1°) dat de verweerster, binnen de in artikel 16, §3, derde lid, bepaalde termijn 
van dertig dagen,"de vertraging waarmee de stad Brussel de gevraagde toestem-
ming had verleend" bekendgemaakt heeft aan de eiseres en dat zulks blijkt uit de 
vermeldingen in de processen-verbaal van de werkvergaderingen van 13, 20 en 
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27 maart 1991;
2°) dat het niet terzake doet dat de verweerster niet binnen dezelfde termijn de 

eiseres beknopt de invloed van die omstandigheid op de opdracht of de kosten 
van de aanneming heeft doen kennen, daar de termijn van dertig dagen "enkel 
(geldt) voor de bekendmaking van de omstandigheid die de herziening van de 
overeenkomst wettigt en niet voor de bondige beschrijving van de invloed die 
deze omstandigheid zou kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aan-
neming; dat immers volgens artikel 16, §3, derde lid (...) de eis tot herziening al-
leen niet ontvankelijk is ingeval de feiten en omstandigheden niet worden be-
kendgemaakt binnen dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de da-
tum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen";

3°) dat de verweerster "terecht opmerkt dat het bestuur als ervaren opdrachtge-
ver perfect in staat was zich zelf snel een beeld te vormen van de invloed van de 
verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad Brussel de ge-
vraagde toestemming had verleend; dat, aangezien de overeenkomsten te goeder 
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, de (eiseres) niet kan aanvoeren dat 
zij niet op de hoogte gebracht was van de gevolgen van de aan de stad Brussel te 
wijten vertraging, daar het haar niet mogelijk was 'de door de toestand vereiste 
maatregelen te nemen', welke verantwoording in artikel 16, §3, tweede lid, in 
fine gepreciseerd wordt voor de bekendmaking van de omstandigheid die de goe-
de gang van de aanneming verstoort".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 

(hierna de "algemene aannemingsvoorwaarden") bepaalt dat "de aannemer (...), 
op straffe van verval verplicht is het bestuur ten spoedigste en schriftelijk in te 
lichten wanneer hij feiten of willekeurig welke omstandigheden vaststelt die de 
goede gang van de aanneming verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 
vallen en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijn, de 
herziening en/of verbreking van de overeenkomst of/en schadeloosstelling kan 
vragen; dat hij hierbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten heb-
ben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanneming". 
De Nederlandse tekst van de bepaling preciseert dat de bekendmaking van de 
feiten of omstandigheden die de gang van de aanneming verstoren schriftelijk 
moet gebeuren. Die precisering komt niet voor in de Franse tekst maar het is re-
delijk aan te nemen dat de Nederlandse tekst hier het best de intenties van de 
stellers  van de  algemene aannemingsvoorwaarden uitdrukt:  men stelt  immers 
vast dat de precisering dat de bekendmaking schriftelijk moet gebeuren opgeno-
men was in artikel 16, C, eerste lid, van de bij het ministerieel besluit van 14 ok-
tober 1964 goedgekeurde algemene aannemingsvoorwaarden en dat zij,  na de 
hervorming van de regelgeving op de overheidsopdrachten door de wet van 24 
december 1993, werd opgenomen in artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen bij het koninklijk besluit van 26 
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de over-
heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de 
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concessies voor openbare werken.
Ofschoon de Franse tekst van artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene aanne-

mingsvoorwaarden van 1977 zulks niet bepaalt, moet die bepaling dus in die zin 
worden  begrepen  dat  ze  de  aannemer  de  verplichting  oplegt  om het  bestuur 
schriftelijk in te lichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van 
de aanneming verstoren.

Te dezen staat het vast dat de verweerster enkel op werkvergaderingen het be-
stuur ingelicht heeft over de vertraging waarmee de stad Brussel de toestemming 
verleend heeft om een kraan op de openbare weg te plaatsen en dat de aldus aan 
het bestuur verstrekte inlichtingen enkel vermeld werden in de processen-verbaal 
van de werkvergaderingen van 13, 20 en 27 maart 1991.

Een vermelding of een aantekening in een proces-verbaal van een werkverga-
dering kan niet worden beschouwd als of gelijkgesteld worden met een schrifte-
lijke bekendmaking in de zin van artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene aan-
nemingsvoorwaarden, zodat het arrest, door te beslissen dat de vermeldingen in 
de in het arrest bedoelde processen-verbaal van werkvergaderingen"gelden als 
een bekendmaking van de omstandigheid die de goede gang van de aanneming 
verstoorde", die bepaling van het ministerieel besluit schendt (schending van ar-
tikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977).

Tweede onderdeel
Bovendien bepaalt het bovengenoemde artikel 16, §3, eerste lid, van de alge-

mene aannemingsvoorwaarden dat "niet ontvankelijk zijn, de klachten en verzoe-
ken die steunen op feiten en omstandigheden die door de aannemer niet te gepas-
ten tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt en waarvan het bijgevolg het 
bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde eventu-
eel de door de toestand vereiste maatregelen te nemen" (tweede lid) en "dat be-
doelde klachten of verzoeken in elk geval niet ontvankelijk zijn indien de inge-
roepen feiten en omstandigheden niet werden bekendgemaakt binnen de dertig 
kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop de 
aannemer ze normaal had moeten kennen".

De bepalingen van de drie leden van artikel 16 vormen een geheel en moeten 
bijgevolg als een geheel worden gelezen in het licht van de uitdrukking "op straf-
fe van verval" die voorkomt in het eerste lid. Zij betekenen dat de aannemer, op 
straffe  van  verval  en  bijgevolg  op  straffe  van  niet-ontvankelijkheid  van  zijn 
klachten en verzoeken, het feit of de omstandigheid die de goede gang van de 
aanneming verstoort,  ten spoedigste en uiterlijk binnen dertig dagen nadat  zij 
zich voordeed aan het bestuur moet doen kennen door het binnen dezelfde ter-
mijn of althans zo spoedig mogelijk bondig de invloed te doen kennen die dit feit 
of die omstandigheid heeft of zou kunnen hebben op de opdracht of de kosten 
van de aanneming.

Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster de omstandigheid dat de stad 
Brussel haar de toestemming om een kraan te plaatsen op de openbare weg met 
vertraging had verleend, aan de eiseres bekendgemaakt heeft binnen dertig dagen 
nadat zij zich had voorgedaan, en het beslist dat de op straffe van verval voorge-
schreven termijn van dertig dagen niet geldt voor "de bondige beschrijving van 
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de invloed die deze omstandigheid zou kunnen hebben op de opdracht of de kos-
ten van de aanneming". Het stelt niet vast en het blijkt al evenmin uit de feitelij-
ke gegevens die het vermeldt, dat de verweerster op zijn minst "ten spoedigste" 
aan de eiseres bondig de invloed heeft doen kennen die deze omstandigheid had 
of zou kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming.

Bijgevolg heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de eis tot herziening 
van de aannemingssom die de verweerster had gegrond op het feit dat de stad 
Brussel haar de gevraagde toestemming slechts met vertraging had verleend ont-
vankelijk was (schending van artikel 16, §3, eerste, tweede en derde lid, van het 
ministerieel besluit van 10 augustus 1977).

Derde onderdeel
Artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de overeen-

komsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Een partij schendt 
noch dat artikel noch dat beginsel wanneer zij gebruik maakt van een recht dat 
zij ontleent aan de wettelijk totstandgekomen overeenkomst, zonder dat bewezen 
is dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt.

Te dezen bezat de eiseres op grond van de tussen haar en de verweerster geslo-
ten overeenkomst die onder toepassing viel van de algemene aannemingsvoor-
waarden, het recht om het verval en derhalve de niet-ontvankelijkheid van haar 
eis tot prijsherziening aan haar tegen te werpen omdat zij in gebreke gebleven 
was om haar binnen de termijn van dertig dagen of op zijn minst "ten spoedigste" 
bondig de invloed te doen kennen die de vertraging waarmee de stad Brussel 
haar de toestemming had verleend om een kraan op de openbare weg te plaatsen 
had of zou kunnen hebben op de kosten van de aanneming. 

Om te beslissen dat de eis tot herziening van de aannemingssom ontvankelijk 
is overweegt het bestreden arrest weliswaar dat de eiseres "als ervaren opdracht-
geefster perfect in staat was om zich zelf snel een beeld te vormen van de in-
vloed van de verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad 
Brussel de gevraagde toestemming had verleend" en dat zij "niet kan aanvoeren 
dat zij niet op de hoogte gebracht was van de gevolgen van de aan de stad Brus-
sel te wijten vertraging, daar het haar niet mogelijk was 'de door de toestand ver-
eiste maatregelen' te nemen, welke verantwoording in artikel 16, §3, tweede lid 
in fine gepreciseerd wordt voor de bekendmaking van de omstandigheid die de 
goede gang van de aanneming verstoort en die te wijten was aan een derde, te 
dezen de stad Brussel". 

Uit die vermeldingen van het arrest blijkt evenwel niet dat de eiseres, door het 
recht uit te oefenen dat zij bezat op grond van artikel 16, §3, van de algemene 
aannemings-voorwaarden, van dat recht misbruik heeft of zou hebben gemaakt. 
Door zijn beslissing te gronden op het beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, zonder daarbij een rechtsmisbruik 
aan de zijde van de eiseres vast te stellen, verantwoordt het bestreden arrest bij-
gevolg niet naar recht zijn beslissing over de ontvankelijkheid van de eis tot her-
ziening van de aannemingssom (schending van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 au-
gustus 1977).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Om de vordering tot schadevergoeding van de verweerster die gegrond is op 

de daad van een derde toe te wijzen, baseert het arrest zich niet op de omstandig-
heid dat die partij zich het recht voorbehouden heeft om die vergoeding te vorde-
ren, maar op de motivering waartegen het tweede middel opkomt.

De aangevoerde miskenning van de bewijskracht heeft, ook al zou ze vast-
staan, geen invloed op de wettigheid van de bestreden beslissing, die uitspraak 
doet over de tegen die vordering van de verweerster aangevoerde middelen, zo-
als zij dat had moeten doen indien die bewijskracht niet was miskend.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Artikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 

houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de aannemer op 
straffe van verval verplicht is het bestuur ten spoedigste en schriftelijk in te lich-
ten wanneer hij feiten of willekeurig welke omstandigheden vaststelt die de goe-
de gang van de aanneming verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 val-
len en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijnen, de 
herziening en/of verbreking van de overeenkomst of/en schadeloosstelling kan 
vragen; dat hij hierbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten heb-
ben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanneming.

Voormeld artikel 16, §3, tweede en derde lid, bepalen dat niet ontvankelijk 
zijn, de klachten en verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden die door 
de aannemer niet te gepasten tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt en 
waarvan het bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kun-
nen nagaan teneinde eventueel de door de toestand vereiste maatregelen te ne-
men, en dat bedoelde klachten en verzoeken in elk geval niet ontvankelijk zijn 
indien de ingeroepen feiten en omstandigheden niet werden bekendgemaakt bin-
nen de dertig kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de 
datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

Eerste onderdeel
Uit de vergelijking tussen de Franse en de Nederlandse tekst van artikel 16, §3, 

eerste lid, volgt dat de aannemer de feiten en omstandigheden die de uitvoering 
van het  werk verstoren  schriftelijk  moet  bekendmaken aan  de  aanbestedende 
overheid.

Die bepaling vereist voor dit geschrift evenwel geen enkele vorm of voorwaar-
de.

Die bekendmaking kan dus gebeuren in de processen-verbaal van de werkver-
gaderingen.

Door te oordelen dat de verweerster "de vertraging waarmee de stad Brussel de 
gevraagde toestemming had verleend herhaaldelijk aan het bestuur heeft laten 
weten" en "dat die inlichtingen blijken uit de vermeldingen in de processen-ver-
baal van de werkvergaderingen van 13, 20 en 27 maart 1991", verantwoordt het 
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arrest naar recht zijn beslissing dat "die vermeldingen gelden als bekendmaking 
van de omstandigheid die de goede gang van de aanneming verstoorde".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Uit artikel 16, §3, eerste en derde lid, van de algemene aannemingsvoorwaar-

den blijkt dat de op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen 
enkel geldt voor de verplichting van de aannemer om de feiten en omstandighe-
den die de gang van het werk verstoren bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid en niet voor de bondige beschrijving van de invloed die deze feiten en 
omstandigheden hebben of zouden kunnen hebben op de opdracht en de kosten 
van de aanneming.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Door vast te stellen dat de processen-verbaal van 13, 20 en 27 maart 1991 de 

omstandigheid preciseerden die de goede gang van de aanneming verstoorde en 
door te oordelen dat de verweerster "terecht opmerkt dat het bestuur als ervaren 
opdrachtgever perfect in staat was om zich zelf snel een beeld te vormen van de 
invloed van de verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad 
Brussel de gevraagde toestemming had verleend", verantwoordt het arrest voor 
het overige naar recht zijn beslissing waarbij de eis tot herziening van de prijs 
van de aannemingssom ontvankelijk verklaard wordt.

In zoverre kan dit onderdeel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Uit het antwoord op de eerste twee onderdelen van het middel blijkt dat de ei-

seres op grond van de overeenkomst niet het recht had om aan de verweerster het 
verval van haar vordering tegen te werpen en dat derhalve het hof van beroep die 
vordering wettig heeft kunnen toewijzen zonder rechtsmisbruik vast te stellen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Gérard en Verbist.

Nr. 426

3° KAMER - 24 september 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - DWALING OMTRENT DE 
ZELFSTANDIGHEID - BEGRIP

Dwaling  vormt  een  oorzaak  van  nietigheid  van  de  overeenkomst  wanneer  zij  de 
zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt; de  
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zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij  
om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant op de hoogte hoorde te 
zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten1. (Art. 1110, B.W.)

(AFAS BELGIUM nv T. BODYCOTE BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0246.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de tegenvordering van de verweerster (tot) nietigverklaring 

van de overeenkomst tussen de partijen wegens dwaling omtrent de zelfstandig-
heid van de gegrond en veroordeelt de eiseres om haar het bedrag van 12.662,20 
euro terug te betalen, verhoogd met de gerechtelijke interest te rekenen van 22 
september 1999, met inbegrip van de opbrengst van de kapitalisatie van de inte-
resten die vervallen zijn te rekenen van de datum van het verzoekschrift in hoger 
beroep van 14 maart 2002. Die beslissing steunt op de volgende gronden:

Met betrekking tot de dwaling omtrent de zelfstandigheid '(...) hoeft de verkla-
ring van de rechter volgens welke de dwaling van degene die zich erop beroept 
niet verschoonbaar was, en die hij op overwegingen stoelt die hij vermeldt en in 
rechte beoordeelt, alleen maar hierop neer te komen dat die dwaling deze is wel-
ke elke redelijke persoon begaat' (...).

Hoewel de dwaling onverschoonbaar is 'wanneer zij het gevolg is van een fout 
van degene die de nietigverklaring vordert', is zulks niet het geval wanneer de 
dwaling, zelfs in aanwezigheid van een dergelijke fout, is 'uitgelokt of zelfs nog 
maar is bevorderd door de oneerlijkheid van de andere partij of haar mandataris' 
(...)

De vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst is dus gegrond omdat:
- enerzijds, de dwaling betrekking heeft op de interoperabiliteit in een compa-

tibele modus van het programma, die 'het gegeven blijkt te zijn dat voor de partij 
doorslaggevend is geweest om te handelen of de overeenkomst aan te gaan, zo-

1 Zie Cass. 27 okt. 1995, A.R. C.95.0002.F, nr. 456.
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dat de overeenkomst, zonder dit gegeven, niet zou zijn gesloten' (...);
- anderzijds, die dwaling deze is welke elke andere normaal zorgvuldige en 

omzichtige handelaar in dezelfde omstandigheden had kunnen begaan." 
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek is geen toestemming gel-

dig, indien zij alleen door dwaling is gegeven.
Krachtens artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek is dwaling alleen dan een 

oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid be-
treft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. De zelfstan-
digheid van de zaak is elk gegeven dat voor de partij doorslaggevend is geweest 
om de overeenkomst aan te gaan, zodat de overeenkomst, zonder dit gegeven, 
niet zou zijn gesloten.

Opdat de overeenkomst nietig zou zijn, moet de dwaling omtrent de zelfstan-
digheid gemeenschappelijk zijn, d.w.z. dat de eigenschappen van de zaak waarop 
de dwaling betrekking heeft, tot het sluiten van de overeenkomst hebben geleid, 
hetzij omdat ze verband houden met (...) wat over het algemeen als de zelfstan-
digheid van dit soort overeenkomsten wordt beschouwd, hetzij omdat de partijen 
dat zelf als zodanig hebben beschouwd.

Het arrest stelt vast dat het gegeven dat, te dezen, voor de verweerster door-
slaggevend was om de overeenkomst aan te gaan, de "interoperabiliteit" van het 
programma was dat het voorwerp van de overeenkomst tussen de partijen uit-
maakte.

Het arrest verwerpt eerst echter de hoofdvordering van de verweerster tot ont-
binding van de verkoop wegens het niet leveren van een programma dat aan haar 
behoeften voldeed, op grond dat de verweerster niet aantoonde, enerzijds, dat zij 
de eiseres vóór het sluiten van de overeenkomst gemeld had dat de "interoperabi-
liteit" en de compatibiliteit met de programma's "Sybel Ligne 500" deel uitmaak-
ten van haar behoeften en dat die "interoperabiliteit" als een eigenschap van dit 
programma voor boekhouding en administratie beschouwd moest worden.

Die vaststellingen van het arrest sluiten uit dat de "interoperabiliteit" van het 
geleverde programma in de ogen van de eiseres de zelfstandigheid van de zaak 
betrof en, bijgevolg, dat de dwaling gemeenschappelijk was.

Het arrest kon derhalve niet wettig beslissen dat de dwaling omtrent de "inter-
operabiliteit" van het programma een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de 
zaak was en de overeenkomst tussen de partijen nietig verklaren (schending van 
de artikelen 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster niet aantoonde te hebben gemeld dat 

de "interoperabiliteit" van het aangekochte programma deel uitmaakte van haar 
behoeften of dat dit noodzakelijkerwijs als zodanig moest worden aangemerkt, 
maar de dwaling omtrent de "interoperabiliteit" van het geleverde programma 
niettemin als een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak beschouwt, en 
dus oordeelt dat dit kenmerk, dat doorslaggevend was voor de toestemming van 
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de verweerster, tot het sluiten van de overeenkomst heeft geleid, is op zijn minst 
met tegenstrijdige redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Dwaling vormt een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer zij 

de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uit-
maakt. De zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is ge-
weest voor de partij om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontrac-
tant op de hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn 
gesloten

Het arrest vermeldt dat het gegeven dat voor de verweerster doorslaggevend is 
geweest om de overeenkomst aan te gaan, de "interoperabiliteit" en de compati-
biliteit van het aangekochte programma met de programma's "Sybel Ligne 500" 
was. Het arrest stelt echter geenszins vast dat de medecontractant op de hoogte 
was van deze kenmerken, die de zelfstandigheid van de overeenkomst betreffen, 
maar oordeelt dat de verweerster niet aantoont "dat zij (de eiseres) vóór het slui-
ten van de overeenkomst gemeld had dat (die kenmerken) deel uitmaakten van 
haar behoeften" en evenmin "dat de 'interoperabiliteit' in een compatibele modus 
(...) kenmerkend voor dat programma zou zijn".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om de overeenkomst tussen de partijen 
nietig te verklaren, bijgevolg niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van het hoger beroep en over verweersters vordering tot scha-
devergoeding;

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 Luik.

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.
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Nr. 427

3° KAMER - 24 september 2007

1º BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - 
VOORWAARDE

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - BEZIT - EIGENDOMSRECHT 
- GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - VOORWAARDE

3º BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - 
VOORWAARDE - GEVOLG

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - 
LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - VOORWAARDE - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERNIETIGING VAN HET BESTREDEN ARREST - ARREST DAT ER HET GEVOLG VAN IS - UITWERKING

1º en 2º In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de  
bezitter die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een  
vermoeden van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is1.  (Artt. 2279 en 
2230, B.W.)

3º en 4º Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen2.  (Art. 1315, 
B.W.)

5º De vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest dat  
het gevolg ervan is3.

(M. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 2228 tot 2231, 2262, 2268, 2269 en 2279 van het Burger-

lijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

1 Zie Cass. 9 maart 1992, A.R. 9303, nr. 355.
2 Cass. 16 feb. 1998, A.R. C.96.0418.N, nr. 91.
3 Cass. 11 maart 2005, A.R. C.04.0211.N, nr. 154. 
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest zegt dat het hoger beroep om de volgende redenen ge-

grond is:
"[De eiseres] moet het bestaan van een handgift in haar voordeel aantonen. Zij 

kan niet volstaan met de bewering dat zij op de datum van het overlijden in het 
bezit was van de kasbons.

Uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt immers dat de kasbons die zich 
naar het schijnt bij de [eiseres] en haar levensgezel thuis bevonden op de dag van 
het overlijden van de laatstgenoemde, in het bezit van [de eiseres] en niet van de 
vader [van de verweerder] waren.

Al bewees zij dat de kasbons in haar bezit waren, dan nog moet zij aantonen 
dat het bezit niet dubbelzinnig was.

De argumenten die [de eiseres] wat dat betreft aanvoert, zijn niet terzake die-
nend:

- Zij heeft de overledene meer dan tien jaar verzorgd en heeft dat, zoals blijkt 
uit de verklaringen die zij voorlegt [...], met veel toewijding gedaan, met name in 
de maanden vóór het overlijden.

Uit dit gedrag blijkt echter niet de wil om haar de kasbons te geven: indien 
zulks de wil van wijlen F.G. geweest was, dan had hij een nieuw testament laten 
maken of had hij het geld op een rekening op naam van [de eiseres] laten storten, 
of had hij de kasbons ondergebracht in een effectenportefeuille die hij op naam 
van laatstgenoemde zou hebben geopend.

- Zij heeft op 18 januari 2000 een volmacht ontvangen.
Die volmacht werd haar gegeven wegens de verslechtering van de gezond-

heidstoestand van haar levensgezel en diens bezorgdheid om steeds, met de hulp 
van [de eiseres], over zijn financiële middelen te kunnen beschikken. Die vol-
macht kan in geen geval gelijkgesteld worden met een gift aan [de eiseres].

- Wijlen F.G. zou haar de kasbons vóór zijn overlijden hebben overhandigd.
Uit de verklaring van de raadsman van [de eiseres] volgt echter [...] dat de kas-

bons die begin 2000 zijn aangekocht, 'aan de heer G. zijn overhandigd' en dat 'zij 
door [de eiseres] zijn bewaard', waarbij geen enkele toelichting wordt verstrekt 
over de omstandigheden waarin de kasbons aan [de eiseres] zouden zijn gegeven 
of over het tijdstip waarop dit zou zijn geschied.

Zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat [de eiseres] de kasbons de dag van het 
overlijden in haar bezit had, kan de detentie alleen niet gelijkgesteld worden met 
een niet dubbelzinnig bezit ('Het bezit van roerende goederen is dubbelzinnig in-
dien het, gelet op de omstandigheden, vatbaar is voor verschillende interpretaties 
en met name ingeval er twijfel bestaat of de bezitter het goed onder zich heeft als 
eigenaar dan wel als houder' (Cass., 4 december 1986, Pas., 1987, 415) en 'Ver-
krijgende verjaring vereist  een deugdelijk  bezit.  Wanneer  de daden van bezit 
voor  verscheidene  interpretaties  vatbaar  zijn,  is  het  bezit  dubbelzinnig'  (Rb. 
Brugge, 19 juni 2000, R.W., 2002 - 2003, 269).

[De eiseres] geniet geen enkel vermoeden van titel en toont geen schenking 
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aan, zodat zij de kasbons aan de erfenis moet teruggeven. De partijen hebben 
geen uitleg gegeven over de vraag of de kasbons nog steeds in het bezit van [de 
eiseres] zijn dan wel of zij ze heeft verzilverd.

De kasbons dienen teruggegeven te worden en indien zij niet meer zouden be-
staan, dan moet [de eiseres] de tegenwaarde ervan op de dag van het openvallen 
van de erfenis teruggeven, met inbegrip van de interesten of coupons die deze 
sinds het openvallen van de erfenis hebben opgebracht.

Aangezien de partijen hierover geen uitleg hebben verschaft, moet het debat 
wat dat betreft heropend worden".

Grieven
Luidens artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, "geldt, met betrekking tot 

roerende goederen, het bezit als titel".
Daarenboven "wordt men steeds geacht voor zichzelf, en als eigenaar te bezit-

ten" (artikel 2230 van het Burgerlijk Wetboek).
Wanneer er, zoals te dezen, sprake is van verkrijging "a domino", dan vervult 

de in artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek vermelde regel de rol van een be-
wijsregel: bezit geldt als titel van eigendom.

De eiseres voerde tegen de vordering van de verweerder haar hoedanigheid 
van bezitter van de litigieuze kasbons aan.

Het was voldoende dat deze hoedanigheid bestond en aangevoerd werd op de 
dag dat de teruggave gevorderd werd.

Welnu, het stond vast dat de eiseres de "corpus" had aangetoond, aangezien 
men de teruggave van de kasbons van haar vorderde en zij de "animus" had, aan-
gezien zij betoogde de begiftigde van die kasbons te zijn.

Het bestreden arrest, dat overweegt dat de eiseres "niet kan volstaan met de be-
wering dat zij op de datum van het overlijden in het bezit was van de kasbons. 
Uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt immers dat de kasbons die zich 
naar het schijnt bij de [eiseres] en haar levensgezel thuis bevonden op de dag van 
het overlijden van de laatstgenoemde, in het bezit van [de eiseres] en niet van de 
vader [van de verweerder] waren", beslist dat de eiseres had moeten aantonen dat 
zij op een vroegere datum dan die van haar vordering de bezitter was.

Het maakt de toepassing van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek aldus af-
hankelijk van een voorwaarde die dit artikel niet vermeldt en schendt bijgevolg 
dat artikel 2279.

Daarenboven hoeft de bezitter die, net als de eiseres, het bestaan van een pre-
cieze titel van overdracht aanvoert, met name het bestaan van een handgift, niet 
aan te tonen dat die rechtmatige titel bestaat.

Het bestreden arrest, dat beslist dat "[de eiseres] het bestaan van een handgift 
in haar voordeel moet aantonen", draagt bijgevolg de eiseres een bewijs op dat 
zij niet hoeft te leveren en miskent bijgevolg de regels betreffende de bewijslast 
(schending van de artikelen 1315 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek en van ar-
tikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Daarenboven dient hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, met name door 
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zijn  dubbelzinnig  karakter,  zulks  te  bewijzen  (artikelen  1315,  2229,  2262 en 
2279 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres "moet aantonen dat het bezit niet 
dubbelzinnig was", verplicht die eiseres een bewijs te leveren dat zij niet dient te 
leveren (schending van de artikelen 1315, 2229, 2262 en 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat op grond van de in het middel weergegeven redenen 
beslist dat de argumenten die de eiseres aanvoert om het ondubbelzinnig karakter 
van haar bezit aan te tonen, niet terzake dienend zijn, leidt uit het geheel van de 
gegevens van de zaak niet af dat het door de eiseres aangevoerde bezit dubbel-
zinnig zou zijn, maar beslist alleen dat de argumenten die de eiseres aanvoert om 
het ondubbelzinnige karakter van haar bezit aan te tonen, niet terzake dienend 
waren.

Die beslissing, die het gevolg en de tenuitvoerlegging is van de onwettige be-
slissing van het bestreden arrest over de bewijslast van het dubbelzinnig karakter 
van het bezit van de eiseres, verantwoordt de beslissing niet naar recht dat laatst-
genoemde "geen enkel vermoeden van titel geniet (...), zodat zij de kasbons aan 
de erfenis moet teruggeven".

De overweging dat de eiseres "geen schenking aantoont", verantwoordt even-
min de verplichting om de kasbons terug te geven, aangezien de bezitter die, ten 
overvloede, het bestaan van een handgift aanvoert, niet moet aantonen dat die 
precieze titel van overdracht bestaat om het vermoeden van eigendomstitel te ge-
nieten, vastgelegd in artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord, noch ten aanzien 
van de regels betreffende de bewijslast (schending van de artikelen 1315 en 2279 
van het Burgerlijk Wetboek), noch ten aanzien van de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek (schending van alle in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid van artikel 2279).

De vernietiging van het bestreden arrest van 22 juni 2005 zal bijgevolg de ver-
nietiging meebrengen van het arrest van 26 oktober 2005, dat er het gevolg van 
is. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, met betrekking tot roe-

rende goederen, het bezit geldt als titel.
Krachtens artikel 2230 van datzelfde wetboek wordt men steeds geacht voor 

zichzelf, en als eigenaar, te bezitten.
In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en 

de bezitter die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het 
bezit een vermoeden van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is.

Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van dat wetboek, dient hij die beweert 
dat een bezit gebrekkig is, zulks te bewijzen.

Het bestreden arrest stelt vast dat het geschil tussen de verweerder, erfgenaam 
van wijlen F.G., en de eiseres, laatste levensgezellin van laatstgenoemde, betrek-
king had op de kasbons die de overledene verworven had en die de eiseres in 



Nr. 427 - 24.9.07 HOF VAN CASSATIE 1743 

haar bezit had. Het oordeelt dat zij "het bestaan van een handgift in haar voordeel 
moet aantonen", dat zij "niet kan volstaan met de bewering dat zij op de datum 
van het overlijden in het bezit was van de kasbons" en dat, "al bewees zij dat de 
kasbons in haar bezit waren, zij dan nog moet aantonen dat het bezit niet dubbel-
zinnig was".

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres dat bewijs niet heeft geleverd en 
dus "geen enkel vermoeden van titel geniet", schendt de voormelde wettelijke 
bepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest 

van 26 oktober 2005, dat er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart en het beroepen vonnis bevestigt, waarbij de eiseres veroor-
deeld wordt om aan de verweerder een bedrag van 251,37 euro te betalen, ver-
hoogd met de wettelijke interest.

Vernietigt het arrest van 26 oktober 2005.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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 Hof van Beroep te Bergen.

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 428

3° KAMER - 24 september 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - VALSE OORZAAK - 
GELDIGHEID VAN EEN OVEREENKOMST - BEOORDELING - TIJDSTIP

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar beoordeeld op 
het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid van een overeenkomst  
betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de valse oorzaak die haar ertoe  
heeft aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer die valsheid na het sluiten ervan 
aan het licht is gekomen. (Artt. 1108 en 1131, B.W.)

(AIG EUROPE, Vennootschap naar vreemd recht T. CREDIT PROFESSIONNEL nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0107.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1134, 1168, 1179, 1183, 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 19 

september 2001 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel ontvankelijk maar 
ongegrond.

Het arrest, dat het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, veroor-
deelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van 21.558.743 frank te beta-
len, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van de 
ingebrekestelling op 17 februari 2000 tot algehele betaling, en zegt voor recht dat 
de interest die sinds de datum van ingebrekestelling op 17 februari tot 17 februari 
2001, d.i. 1.509.112 frank, is vervallen, op zijn beurt interest opbrengt vanaf de 
neerlegging van de conclusie op 28 februari 2001, met toepassing van artikel 
1154 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest zegt daarenboven voor recht dat de interest die sinds de datum van 
de ingebrekestelling is vervallen, op zijn beurt interest opbrengt met ingang van 
de datum van neerlegging van de conclusie op 31 juli 2003, en nogmaals vanaf 
de datum van de neerlegging van de conclusie op 16 februari 2005.

Het arrest steunt die beslissing op de volgende gronden:
"Omstandigheden van de zaak:
Op 3 maart 1997 sluit (de verweerster) bij (de eiseres) een verzekeringspolis, 

met  als  titel  'all  risk fraudeverzekering financiële  instellingen  -  professionele 
B.A. - B.A. burgerlijke mandatarissen'.

De polis vergoedt door middel van de dekking 'all risk fraudeverzekering fi-
nanciële instellingen' rechtstreekse geldelijke verliezen: (...)

2.2 'die het gevolg zijn van fraude, gepleegd door elk identificeerbaar perso-
neelslid van de verzekerde, met inbegrip van computerfraude en computersabo-
tage, met of zonder medeplichtigheid van derden';

2.3 'die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde gehandeld heeft op grond 
van een wisselbrief, (...) cheques, (...) bewijs of kwijtschrift van geldopname, of 
enig ander betaal- of kredietmiddel die nagemaakt, vervalst of bedrieglijk geën-
dosseerd blijken te zijn'.
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Artikel 3 van de overeenkomst bepaalt een reeks uitsluitingen die de verzeke-
raar moet aantonen indien hij er één aanvoert. Eén van die uitsluitingen bepaalt 
met name:

3.8 'De verliezen die geleden worden ten gevolge van het opnemen van geld 
van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, tenzij die verliezen veroor-
zaakt worden door de dekking 2.2'.

Op 15 juli 1999 opent de naamloze vennootschap naar Frans recht Groupe Di-
giglobe, vertegenwoordigd door de heer C.V., een rekening [bij verweerster]; die 
rekening  wordt  vervolgens  op  23  juli  gecrediteerd  met  een  storting  van 
3.000.000 frank.

Tussen 28 juli en 1 september 1999 heeft de heer V. twaalf op buitenlandse 
banken getrokken cheques ter  incasso aangeboden voor  een totaalbedrag van 
52.480.962 frank. (De verweerster) heeft de rekening van Digiglobe gecrediteerd 
met de bedragen van de verschillende cheques.

Vanaf 3 augustus 1999 heeft de heer V., voor rekening van Digiglobe, ver-
schillende bedragen in contant geld opgenomen.

Op 14 september 1999 heeft de Midland Bank (de verweerster) gewaarschuwd 
dat een ter incasso aangeboden cheque vals was.

Gealarmeerd vraagt [laatstgenoemde] de volgende dag de andere banken om 
de echtheid van de haar aangeboden cheques na te gaan. Snel zou blijken dat ook 
andere cheques vals of vervalst waren.

Bij brief van 20 december 1999 heeft (de eiseres) geweigerd het schadegeval 
te dekken dat haar was gemeld op grond van artikel 3.8 van de verzekeringspolis.

In de brief van 17 februari 2000 van haar raadslieden betwist (de verweerster) 
dit standpunt en stelt zij (de eiseres) in gebreke om financieel tussen te komen.

Aangezien geen enkele minnelijke schikking bereikt wordt, beslissen de partij-
en om een gerechtelijke procedure in te leiden door [...] vrijwillige verschijning.

De heer V. en een medeplichtige worden bij vonnis van 21 december 2000 van 
de Correctionele Rechtbank te Brussel veroordeeld wegens valsheid, gebruik van 
valse stukken, oplichting en misbruik van vertrouwen.

Rechtspleging:
De partijen zijn vrijwillig  verschenen op de terechtzitting van 7 september 

2000 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
(De verweerster) wil (de eiseres) doen veroordelen tot betaling van een bedrag 

van 21.558.743 frank, na aftrek van de contractuele vrijstelling, en vermeerderd 
met de moratoire interest vanaf de datum van ingebrekestelling.

[De verweerster] vordert subsidiair de veroordeling van (de eiseres) tot terug-
betaling van de gestorte premies, vermeerderd met de interest vanaf de datum 
van hun betaling.

Het beroepen vonnis verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en geheel ge-
grond.

(De eiseres) stelt tegen het vonnis hoger beroep in en concludeert tot wijziging 
van het vonnis.
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(De verweerster) stelt subsidiair een incidenteel hoger beroep in en herhaalt 
daarin de subsidiaire vordering die ze voor de eerste rechter had ingesteld.

Bespreking:
(De eiseres) weigert het haar regelmatig gemelde schadegeval te vergoeden en 

beroept zich daartoe op de uitsluiting in artikel 3.8 van de algemene voorwaar-
den van de verzekeringspolis, die betrekking heeft op de verliezen die geleden 
worden ten gevolge van het opnemen van geld van een rekening die niet of niet 
voldoende gedekt was.

Zij voert in hoofdorde aan dat (de verweerster) geld heeft opgenomen van een 
rekening - Digiglobe - waarvoor de dekking noch in beginsel noch daadwerkelijk 
bestond.

Zij betoogt dat de bank Digiglobe een krediet heeft verleend omdat zij ten on-
rechte geloofde dat de vervalste cheques geldig waren; het aldus toegekende kre-
diet, dat op een valse oorzaak steunt, zou van bij de oorsprong nietig zijn krach-
tens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk een verbintenis, 
aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak, geen gevolg kan hebben; bij 
gebrek aan krediet kon er geen dekking bestaan.

(...)
(De eiseres) betoogt ten slotte dat indien het hof [van beroep] oordeelt dat er 

wel degelijk een krediet bestond, vastgesteld moet worden dat de bank aan Di-
giglobe een krediet heeft verstrekt 'onder gewoon voorbehoud', d.w.z. een krediet 
onder ontbindende voorwaarde, aangezien het afhangt van de latere, werkelijke 
betaling van de op de buitenlandse banken getrokken cheques; dit krediet is ech-
ter verdwenen door het vervullen van de voorwaarde, d.i. de niet-betaling van de 
valse cheques, en de ontbindende voorwaarde heeft met toepassing van artikel 
1179 van het Burgerlijk Wetboek teruggewerkt tot op de dag waarop de verbin-
tenis is aangegaan.

Om de geldigheid van een bestanddeel van de overeenkomst te beoordelen ten 
aanzien van de voormelde artikelen, moet dat bestanddeel beoordeeld worden op 
het ogenblik dat het ontstaat en niet op het tijdstip van de latere gebeurtenis.

Zo kan ook de beweegreden van een partij om een overeenkomst aan te gaan 
(de cheques innen en het krediet verlenen), slechts als de oorzaak van de verbin-
tenis beschouwd worden indien ze tot het sluiten van de overeenkomst heeft ge-
leid op het ogenblik dat de rechtshandeling tot stand is gekomen; het doorslagge-
vend karakter van de beweegreden moet door de partijen gekend zijn of door hen 
aanvaard zijn als bestanddeel van de overeenkomst.

De bank had echter, zowel op het tijdstip van het innen van de cheques als van 
de geldopnames ten voordele van Digiglobe, geen weet van het bedrieglijk ka-
rakter van de haar overhandigde cheques. Het bedrog is achteraf aan het licht ge-
komen en kan niet in acht worden genomen bij de beoordeling van de geldigheid 
van de oorzaak van de overeenkomst of van één van de voorwaarden ervan.

Artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de polis is duidelijk en behoeft 
geen uitlegging: die bepaling strekt ertoe het risico dat er geld van een ongedekte 
of onvoldoende gedekte bankrekening opgenomen wordt, uit te sluiten.
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Te dezen was de [bij de verweerster] geopende Digiglobe-rekening echter vol-
doende gecrediteerd met de tegenwaarde van de op buitenlandse banken getrok-
ken cheques en vertoonde zij nog steeds een positief saldo op het tijdstip van de 
verschillende opnames in contant geld.

Daarenboven heeft de Engelse Midland Bank, in haar brief van 6 september 
1999, wel degelijk bevestigd dat de rekening (van de verweerster) gecrediteerd 
was met het bedrag van een cheque ter waarde van 352.038,64 pond sterling, te 
innen op 8 september 1999.

Ten overvloede moet erop gewezen worden dat diezelfde bank, in zijn brieven 
van de maand februari 2001, bevestigd heeft dat de rekeningen waarop de che-
ques van 97.000 pond sterling, 7.000 pond sterling en 5.000 pond sterling ge-
trokken werden, voldoende gedekt waren.

(De eiseres), die krachtens de overeenkomst het bestaan van de aangevoerde 
uitsluiting dient aan te tonen, bewijst bijgevolg niet dat de uitsluitingsvoorwaar-
den, bedoeld in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspo-
lis, te dezen zijn vervuld. De rekening van Digiglobe was op het ogenblik van de 
verschillende geldopnames voldoende gedekt, zelfs al is achteraf gebleken dat de 
geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het krediet verdwenen is door het 
vervullen van de ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques. Het 
schadegeval vloeit uitsluitend voort uit het feit dat (de verweerster) gehandeld 
heeft op grond van valse cheques, waarvan zij rechtmatig dacht dat ze geldig wa-
ren, en ze heeft betaald in het kader van de toekenning van een 'rechtstreeks kre-
diet'; welnu, dit riscio wordt uitdrukkelijk gedekt door artikel 2.3 van de algeme-
ne voorwaarden van de verzekeringspolis".

Grieven
1. Het arrest beslist dat de eiseres, om de vergoeding van het schadegeval te 

weigeren, zich ten onrechte beroept op de uitsluiting, bedoeld in artikel 3.8 van 
de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, krachtens hetwelk de verlie-
zen die geleden worden ten gevolge van geldopnames van een rekening die niet 
of onvoldoende gedekt is (behalve indien die verliezen veroorzaakt worden door 
de waarborg 2.2, d.w.z. het gevolg zijn van fouten die begaan zijn door een iden-
tificeerbaar personeelslid van de verzekerde), uitgesloten worden van de dekking 
"all-risk verzekering financiële instellingen".

Het arrest beslist dat de eiseres niet aantoont dat de rekening niet of niet vol-
doende was gedekt en, bijgevolg evenmin, dat de voorwaarden voor de uitslui-
ting bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de algemene verze-
keringspolis vervuld zijn, aangezien

- de eiseres ten onrechte aanvoert dat het krediet dat de verweerster aan de 
vennootschap Digiglobe verstrekt heeft, op een valse oorzaak gegrond was en 
derhalve nietig was, zodat er, bij gebrek aan krediet, geen dekking was;

- de rekening van Digiglobe voldoende gedekt was op het tijdstip van de ver-
schillende geldopnamen, ook al is achteraf gebleken dat de geïnde cheques vals 
waren en dat het krediet bijgevolg opgehouden heeft te bestaan door het vervul-
len van de ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques;
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- de verweerster de cheques betaald heeft in het kader van een "rechtstreeks 
krediet" dat zij had verstrekt, en dit risico uitdrukkelijk gedekt wordt door artikel 
2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis;

- de Engelse Midland Bank bevestigd heeft dat de rekening van de verweerster 
gecrediteerd was met het bedrag van een cheque ter waarde van 352.038,64 pond 
sterling, te innen op 8 september 1999, en die bank in februari 2001 bevestigd 
heeft dat de rekeningen waarop de cheques van 97.000 pond sterling, 7.000 pond 
sterling en 5.000 pond sterling getrokken werden, voldoende gedekt waren.

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek zijn tot de geldigheid van 

een overeenkomst vier voorwaarden vereist:  de toestemming van de partij die 
zich verbindt, haar bekwaamheid om contracten aan te gaan, een bepaald voor-
werp als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van verbintenis.

Artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis, aange-
gaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, 
geen gevolg kan hebben.

De geldigheid van een rechtshandeling, eenzijdig of wederkerig, hangt dus af 
van het bestaan van een oorzaak, behalve in de gevallen waarin de wet aanneemt 
dat de rechtshandeling op zichzelf kan bestaan en van zijn oorzaak afgezonderd 
kan worden.

De eiseres betoogde in [...] conclusie [...] dat de uitsluiting van de verliezen ten 
gevolge van de geldopnames van een ongedekte of onvoldoende gedekte reke-
ning, zoals bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzeke-
ringsovereenkomst, te dezen van toepassing was, aangezien de rekening van Di-
giglobe niet of niet voldoende gedekt was om de verrichte geldopnames mogelijk 
te maken. Volgens de verweerster was de dekking het gevolg van een "recht-
streeks krediet" dat zij aan Digiglobe zou hebben verstrekt op grond van op bui-
tenlandse banken getrokken cheques. Dit "krediet" vormt voor de eiseres echter 
geen bestaande dekking.

De eiseres argumenteerde op grond van artikel 1131 van het Burgerlijk Wet-
boek als volgt:

"Krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 'kan een verbintenis, aan-
gegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak (...) geen gevolg hebben'.

De oorzaak, in de zin van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, is de door-
slaggevende beweegreden.

De beweegreden (die) voor de bank doorslaggevend is geweest om aan Di-
giglobe 'een rechtstreeks krediet' te verstrekken, is het geloof in het bestaan van 
geldige cheques.

Die oorzaak is vals, aangezien (de verweerster) zelf erkent dat de haar over-
handigde cheques, ongeldig waren. Zij waren vervalst, zodat (de verweerster), 
toen zij hierover op de hoogte werd gebracht, de geschriften op grond waarvan 
zij een lening had verstrekt, met spoed heeft tegengeboekt.

Het verstrekte krediet [was] krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
in oorsprong nietig. Zonder krediet was er geen dekking".
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Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster de cheques betaald heeft in het ka-
der van een "rechtstreeks krediet", beslist, met betrekking tot de argumentatie op 
grond van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, dat 

- de geldigheid van een bestanddeel van de overeenkomst alleen kan worden 
beoordeeld op het tijdstip waarop ze ontstaat, en niet op het tijdstip van de latere 
gebeurtenis;

- de beweegreden die een partij ertoe gebracht heeft de overeenkomst aan te 
gaan (de cheques innen en het krediet verstrekken), slechts als oorzaak van de 
verbintenis kan worden beschouwd als het tot het sluiten van de overeenkomst 
heeft geleid op het ogenblik dat de rechtshandeling is ontstaan en het doorslagge-
vend karakter van de beweegreden moet door de partijen gekend of aanvaard zijn 
als bestanddeel van de overeenkomst.

Die voorwaarden zijn volgens het hof van beroep te dezen niet vervuld, omdat 
de bank, zowel op het ogenblik van de inning van de cheques als van de geldop-
names ten voordele van Digiglobe, niet wist dat de haar overhandigde cheques 
vals waren. De fout is achteraf aan het licht gekomen en kan bij de beoordeling 
van de geldigheid van de oorzaak van de overeenkomst niet in aanmerking wor-
den genomen.

De oorzaak, die door het arrest gedefinieerd wordt als de beweegreden die een 
partij ertoe heeft aangezet de overeenkomst aan te gaan, moet beoordeeld wor-
den op het tijdstip dat de overeenkomst gesloten wordt, aangezien het een voor-
waarde vormt voor de geldigheid van die overeenkomst in de zin van artikel 
1108 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regel sluit echter niet uit dat ook reke-
ning gehouden kan worden met gegevens die zelfs van na de akte dagtekenen, 
aangezien de situatie op het ogenblik van de totstandkoming van de akte aan de 
hand van die gegevens kan worden bepaald.

De verbintenis aangegaan uit een valse oorzaak kan krachtens artikel 1131 van 
het Burgerlijk Wetboek geen gevolg hebben, ook al was de contractant niet op de 
hoogte van de valsheid van de oorzaak, zoals die op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst bestond, en heeft hij dit pas na het sluiten van de overeen-
komst ontdekt.

Het arrest, nu het beslist dat de beweegreden die de verweerster ertoe heeft 
aangezet de overeenkomst aan te gaan (de cheques innen en een krediet verstrek-
ken), geen valse oorzaak vormt in de zin van artikel 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek, omdat de verweerster op het ogenblik van de inning van de cheques en 
de geldopnames ten voordele van Digiglobe, niet wist dat de haar overhandigde 
cheques vals waren en dat het achteraf ontdekte bedrog bij het beoordelen van de 
geldigheid van de oorzaak van de overeenkomst niet in aanmerking kan worden 
genomen, schendt de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voor-

waardelijk, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal 
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft 
of niet plaatsheeft.
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Artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervulde voorwaarde 
terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan.

De ontbindende voorwaarde is krachtens artikel 1183 van het Burgerlijk Wet-
boek die welke, bij het vervullen ervan, de verbintenis tenietdoet, en de zaken 
herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan. Zij schort de 
uitvoering van de verbintenis niet op; alleen verplicht zij de schuldeiser om, in-
geval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, terug te geven 
hetgeen hij ontvangen heeft.

De eiseres betoogde [in] [...] conclusie [...] dat de uitsluiting bepaald in artikel 
3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis te dezen van toepas-
sing was, aangezien de Digiglobe-rekening niet of niet voldoende gedekt was om 
de verrichte geldopnames mogelijk te maken. Volgens de verweerster zou de 
dekking het gevolg zijn van een "rechtstreeks krediet" dat zij aan Digiglobe zou 
hebben verstrekt op grond van op buitenlandse banken getrokken cheques. Dit 
"krediet" vormde volgens de eiseres echter geen bestaande dekking.

De eiseres voerde de volgende argumenten aan op grond van artikel 1179 van 
het Burgerlijk Wetboek:

"Indien het hof [van beroep] oordeelt dat er wel degelijk sprake is van een kre-
diet, dan moet het op zijn minst, overeenkomstig de heersende rechtsleer, aanne-
men dat dit  krediet onder gewoon voorbehoud een krediet onder ontbindende 
voorwaarde is.

Artikel  1179 van het  Burgerlijk  Wetboek bepaalt:  'de vervulde voorwaarde 
werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan'.

Het krediet 'onder gewoon voorbehoud', dat onder ontbindende voorwaarde is 
verstrekt, heeft opgehouden te bestaan door het vervullen van de voorwaarde, 
met name de vaststelling van de niet-betaling van de valse aangeboden cheques. 
(De verweerster)  heeft  zelf  bijgedragen tot  het  vervullen van de ontbindende 
voorwaarde door de geschriften op grond waarvan zij een krediet 'onder gewoon 
voorbehoud' had verstrekt, tegen te boeken.

Overeenkomstig artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek moet dus worden 
vastgesteld dat de ontbindende voorwaarde teruggewerkt heeft en dat het schijn-
bare krediet in feite nooit heeft bestaan.

Het niet-bestaan van het krediet leidt tot het niet-bestaan van de dekking".
Het arrest oordeelt dat de verweerster de valse cheques heeft betaald in het ka-

der van een "rechtstreeks krediet" en dat de Digiglobe-rekening aldus voldoende 
was gedekt op het ogenblik van de verschillende geldopnames, ook al is achteraf 
gebleken dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het krediet opge-
houden [had] te bestaan door het vervullen van de ontbindende voorwaarde van 
niet-betaling van de cheques.

Uit de artikelen 1168, 1179 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat het 
vervullen van de ontbindende voorwaarde terugwerkt tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan, de verbintenis tenietdoet en de zaken in dezelfde toe-
stand herstelt alsof er geen verbintenis had bestaan.

Hieruit volgt dat indien een bank een "rechtstreeks krediet" aan zijn klant ver-
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strekt, d.w.z. de rekening van de klant crediteert met het bedrag van de cheques 
onder de ontbindende voorwaarde van de niet-betaling van de cheques, en de 
voorwaarde vervuld wordt, het vervullen van de ontbindende voorwaarde terug-
werkt zodat de rekening verondersteld wordt nooit met het bedrag van de che-
ques gecrediteerd te zijn geworden.

De omstandigheid dat de Engelse Midland Bank bij brief  van 6 september 
1999 bevestigd heeft dat de rekening van de verweerster gecrediteerd was met 
een cheque van 352.038,64 pond sterling, te innen op 8 september 1999, kan de 
beslissing  niet  verantwoorden,  aangezien  het  arrest  uitdrukkelijk  vaststelt  dat 
achteraf (op 14 september 1999) is gebleken dat de geïnde cheques vals waren en 
dat, bijgevolg, het krediet opgehouden [had] te bestaan door het vervullen van de 
ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques.

De omstandigheid dat de rekening van de verweerster door de Engelse bank 
zou zijn gecrediteerd, heeft immers geen belang indien achteraf blijkt dat de En-
gelse bank de rekening van de verweerster gedebiteerd heeft, op grond dat de uit-
geschreven cheques vals waren. De verweerster heeft immers zelf in [...] conclu-
sie betoogd dat "de Midland Bank op 17 september 1999 de rekening van de 
(verweerster) gedebiteerd heeft" door te verwijzen naar stuk 4 van haar dossier, 
dat zij in haar inventaris van de in fine van die conclusie opgesomde stukken als 
volgt omschreef:  "brieven van 15, 16 en 17 september 1999 van de Midland 
Bank, die (de verweerster) op de hoogte brachten van de valsheid van de op de 
Engelse banken getrokken cheques".

Het is evenmin van enig belang dat de Midland Bank, met haar brieven van fe-
bruari 2001, bevestigd heeft dat de rekeningen waarop de cheques van 97.000 
pond sterling, 7.000 pond sterling en 5.000 pond sterling getrokken waren, vol-
doende gedekt waren. De omstandigheid dat de rekeningen waarop de cheques 
getrokken werden, gedekt waren, impliceert niet dat de dekking van de Digiglo-
be-rekening niet onbestaande of niet onvoldoende was, aangezien het arrest uit-
drukkelijk beslist dat, aangezien de geïnde cheques vals waren, het verstrekte 
rechtstreekse krediet opgehouden had te bestaan door het vervullen van de ont-
bindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques.

Op grond van de overwegingen dat
- de Digiglobe-rekening voldoende gecrediteerd was met de tegenwaarde van 

de op de buitenlandse banken getrokken cheques en een positief saldo vertoonde 
op het tijdstip van de verschillende opnames van contant geld,

- de Midland Bank bevestigd heeft, eensdeels, bij brief van 6 september 1999, 
dat de rekening van de verweerster gecrediteerd was met het bedrag van een che-
que ter waarde van 352.038,64 pond sterling en, anderdeels, bij brieven van fe-
bruari 2001, dat de rekeningen waarop de cheques getrokken waren, voldoende 
gedekt waren.

- de verweerster de cheques betaald heeft in het kader van een rechtstreeks kre-
diet dat zij had verstrekt, 

- achteraf gebleken is dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het 
krediet opgehouden [had] te bestaan door het vervullen van de ontbindende voor-
waarde van niet-betaling van de cheques,
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heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de Digiglobe-rekening vol-
doende gedekt was op het tijdstip van de verschillende geldopnames en dat, bij-
gevolg,  niet  is  aangetoond dat  de  verliezen [waren] geleden ten gevolge van 
geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende gedekt [was] in de zin 
van artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.

[Krachtens] de voormelde wettelijke bepalingen is [de dekking] van de reke-
ning, ten gevolge van het vervullen van de ontbindende voorwaarde van de niet-
betaling van de cheques, immers met terugwerkende kracht tenietgegaan tot op 
de dag waarop de verweerster deze dekking heeft gegeven.

Wat dat betreft moet erop worden gewezen dat de partijen niet aangevoerd 
hebben - en het arrest niet vastgesteld heeft - dat de partijen bij overeenkomst 
zouden zijn afgeweken van de terugwerkende kracht van de ontbindende voor-
waarde.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres niet aantoont dat de voorwaarden voor de 
uitsluiting bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzeke-
ringspolis vervuld zijn, d.w.z. dat de verliezen van de verweerster het gevolg zijn 
van geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, schendt 
derhalve de artikelen 1168, 1179 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de 

rechter de bewijskracht van een akte te miskennen door aan die akte een uitleg-
ging te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte er-
van. De rechter miskent de bewijskracht van een akte indien hij beslist dat die 
akte een bewering bevat die er niet in voorkomt of weigert hem een bewering toe 
te schrijven die er wel in voorkomt.

De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst en schendt 
bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek wanneer hij aan de overeen-
komst de gevolgen niet toekent die deze overeenkomst, in zijn uitlegging ervan, 
wettelijk tussen de partijen heeft. 

Het arrest stelt vast dat de verzekeringspolis "all-risk verzekering financiële in-
stellingen - professionnele B.A. - B.A. maatschappelijke mandatarissen", die de 
verweerster op 3 maart 1997 bij de verweerster heeft gesloten, met de dekking 
"all-risk verzekering financiële instellingen" tegen volgende rechtstreekse geld-
verliezen verzekert:

2.2 die het gevolg zijn van fraude, gepleegd door elk identificeerbaar perso-
neelslid van de verzekerde, met inbegrip van computerfraude en computersabo-
tage, met of zonder medeplichtigheid van derden;

2.3 'die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde gehandeld heeft op grond 
van een wisselbrief, (...) cheques, (...) bewijs of kwijtschrift van geldopname, of 
enig ander betaal- of kredietmiddel die nagemaakt, vervalst of bedrieglijk geën-
dosseerd blijken te zijn.

Artikel 3 van de overeenkomst bepaalt een reeks uitsluitingen, waaronder:
3.8 De verliezen die geleden worden ten gevolge van het opnemen van geld 

van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, tenzij die verliezen veroor-
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zaakt worden door de dekking 2.2.
Artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis voorziet 

aldus niet uitdrukkelijk in de dekking van het risico [ten] gevolge [van] een beta-
ling die [verricht] wordt in het kader van het verlenen van een "rechtstreeks kre-
diet", op grond van valse cheques die de bank rechtmatig geldig achtte.

Het rechtstreekse geldverlies dat voortvloeit uit het feit te hebben gehandeld 
op grond van cheques die nagebootst, vervalst of bedrieglijk geëndosseerd blij-
ken te zijn, worden inderdaad krachtens artikel 2.3 gedekt door de verzekerings-
polis, maar artikel 3.8 sluit van de dekking de verliezen uit die geleden worden 
[ten] gevolge van geldopnames van een rekening die niet of onvoldoende gedekt 
is (behoudens het - te dezen niet toepasselijke - geval waarin die verliezen ver-
oorzaakt worden door de dekking 2.2, d.w.z. wanneer zij het gevolg zijn van fou-
ten die begaan worden door elk personeelslid van de verweerster dat geïdentifi-
ceerd kan worden).

Aldus - zoals aangevoerd wordt in het eerste en het [tweede] onderdeel van dit 
middel, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd - indien de reke-
ning gedekt wordt met het bedrag van de cheques in het kader van een "recht-
streeks krediet", d.w.z. onder de ontbindende voorwaarde van de niet-betaling 
van de cheques, en achteraf blijkt dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijge-
volg, het  krediet opgehouden heeft  te bestaan, hetzij omdat het krediet  nietig 
[was] doordat het op een valse oorzaak gegrond was, hetzij omdat de ontbinden-
de voorwaarde van niet-betaling van de cheques is vervuld, worden de verliezen 
die het gevolg zijn van geldopnames van die rekening die, ten gevolge van de 
nietigheid van het krediet of de terugwerkende kracht van het vervullen van de 
ontbindende voorwaarde, niet of niet voldoende gedekt is, van de dekking uitge-
sloten.

Het arrest, dat erkent dat het schadegeval uitsluitend het gevolg is van het feit 
dat  de  verweerster  gehandeld heeft  op grond van valse  cheques  die  zij  voor 
rechtmatig geldig heeft gehouden en heeft betaald in het kader van het "recht-
streeks krediet" dat zij heeft verstrekt en dat dit risico uitdrukkelijk gedekt wordt 
door artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, geeft 
aan de verzekeringspolis een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de draagwijdte ervan en miskent aldus de bewijskracht ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest,  dat  oordeelt  dat het  schadegeval gedekt wordt  door de verzeke-
ringsovereenkomst, omdat artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de ver-
zekeringspolis uitdrukkelijk het risico van het verstrekken van een "rechtstreeks 
krediet" dekt, terwijl dit risico niet uitdrukkelijk vermeld wordt in dat artikel 2.3 
en artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis een uit-
sluiting van de dekking voorschrijft voor de verliezen die geleden worden ten ge-
volge van geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende was gedekt, 
kent aan de overeenkomst de gevolgen niet toe die ze wettelijk tussen de partijen 
heeft en schendt bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
Eerste onderdeel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die de verweerster opwerpt: het on-

derdeel heeft geen belang:
Het arrest heeft niet kunnen beslissen dat "het schadegeval uitsluitend voort-

vloeit uit het feit dat [de verweerster] gehandeld heeft op grond van valse che-
ques, waarvan zij rechtmatig dacht dat ze geldig waren, en ze heeft betaald in het 
kader van de toekenning van een 'rechtstreeks krediet'", zonder het aangevoerde 
vals karakter van de oorzaak van dit krediet wettelijk uit te sluiten.

Het middel van niet ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel:
Krachtens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek hangt de geldigheid van 

een overeenkomst af van het bestaan van een geoorloofde oorzaak van verbinte-
nis.

Artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verbintenis, aangegaan 
uit een valse oorzaak, geen gevolg kan hebben.

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar be-
oordeeld op het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid 
van een overeenkomst betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de 
valse oorzaak die haar ertoe heeft aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer 
die valsheid na het sluiten ervan aan het licht is gekomen. 

Het arrest wijst erop dat de overeenkomst betrekking heeft op het verstrekken, 
door de verweerster, van een krediet aan Digiglobe, nadat laatstgenoemde che-
ques ter inning heeft aangeboden en dat de eiseres "betoogt dat de bank [...] [dit] 
krediet heeft verleend omdat zij ten onrechte geloofde dat de vervalste cheques 
geldig waren".

Het arrest, dat zich ertoe beperkt vast te stellen dat de verweerster het vals ka-
rakter van die cheques pas heeft ontdekt na hun inning en na de geldopnames die 
zij aan Digiglobe heeft verleend, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat 
dit bedrog bij het beoordelen van de geldigheid van de oorzaak van de overeen-
komst niet in aanmerking kan worden genomen en dat, bijgevolg, de rekening 
van Digiglobe op het tijdstip van de verschillende geldopnames voldoende ge-
dekt  was  en  dat  de  uitsluitingsvoorwaarden van artikel  3.8  van de  algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis te dezen niet waren vervuld.

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

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

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

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 429

2° KAMER - 25 september 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BURGERLIJKE PARTIJ - ARREST DAT OVER DE BURGERLIJKE VORDERING DEELS EEN 
EINDBESLISSING INHOUDT EN DEELS EEN NIET-DEFINITIEVE BESLISSING INHOUDT - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

Een  arrest  waarbij  de  appelrechters  enerzijds  de  vordering  van  de  eisers  tegen  de  
verweerster ongegrond verklaren in zoverre zij strekt tot betaling van een vervallen en 
opeisbare  schuld  en  anderzijds  de  verweerster  veroordelen  tot  betaling  van  een 
voorschot uit hoofde van bijkomende kosten en de zaak voor verdere afhandeling van die 
schadepost  naar  de  eerste  rechter  verwijzen  is  geen  eindbeslissing  zodat  het  
cassatieberoep daartegen niet ontvankelijk is1. (Art. 416, Sv.)

(D. T. I. e.a.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal M. Timperman:
1. Eisers in cassatie stonden aan M.D.M., de vader van verweerster, een lening toe en 

gaven hem een aantal  effecten in  bewaring.  De lening werd niet  terug betaald en de 
effecten werden niet teruggeven. Het hof van beroep te Gent bevestigde bij arrest van 9 
maart  2000 een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 15 mei 1998 
waarbij M.D.M. werd veroordeeld om aan eisers zowel de lening terug te betalen als ook 
de  tegenwaarde  van  de  in  bewaring  ontvangen  effecten,  dit  alles  vermeerderd  met 
interesten en kosten.

2. Een poging van eisers om tot gedwongen uitvoering over te gaan mislukte, waarop 
eisers  zich  tegen  de  vader  van  verweerster  burgerlijke  partij  stelden  voor  de 
onderzoeksrechter wegens bedrieglijk onvermogen. Bij de regeling van de procedure op 
het einde van het gerechtelijk onderzoek werden zowel M.D.M. als verweerster verwezen 
naar de  correctionele  rechtbank te Brugge.  Bij  vonnis van 29 december 2004 werden 
beiden strafrechtelijk veroordeeld om als dader of mededader zijn bedrieglijk onvermogen 
te hebben bewerkt of niet aan de op hem rustende verplichtingen te hebben voldaan. Dit 
werd  feitelijk  omschreven  als  niet  te  hebben  voldaan  ‘aan  zijn  verplichtingen 
voortvloeiende uit zijn veroordeling (…) en zijn uitgaven, en liggende gelden aan beslag 
te  onttrekken  en/of  beneden  het  beslagbaar  minimum te  houden,  door  deze  onder  te  
brengen  bij  en  te  beheren  door  tussenkomst  van N.D.M.,  onder  meer  via  een  
bankrekening op naam van deze laatste’. Het bestreden arrest van het hof van beroep te 
Gent van 24 oktober 2006 oordeelde dat de tenlastelegging ook in hoger beroep bewezen 
bleef  en  veroordeelde  de  beklaagden  opnieuw.  Dit  gebeurde  met  eenparigheid  van 
stemmen:  de  appelrechters  hielden  bij  de  straftoemeting  ten  aanzien  van  verweerster 
immers rekening met ‘haar noodzakelijk, jarenlang volgehouden mededaderschap aan 

1 Zie concl. O.M.
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het bewezen verklaard misdrijf’  en vonden dat de strafmaat gehanteerd door de eerste 
rechter een ‘te milde bestraffing in haren hoofde is om haar tot blijvend schuldinzicht te  
brengen’.

3.  Voor  de  eerste  rechter  vorderden  eisers  op  burgerlijk  gebied dat  de  vader  van 
verweerster  zou  veroordeeld  worden  tot  vergoeding  van  de  schade  ingevolge  de 
bijkomende  kosten  van  administratie,  strafklacht  en  benaarstiging  van  de  procedure. 
Eisers gingen er van uit dat, vermits zij tegen hem reeds over een titel beschikten wat het 
bedrag van de lening en de tegenwaarde van de effecten betreft, zij aan de strafrechter bij 
wege van burgerlijke partijstelling geen tweede titel konden vragen. 

Eisers vorderden ook genoegdoening van verweerster. De tegen haar gerichte burgerlij-
ke vordering omvatte de bijkomende kosten ten gevolge van de mislukte tenuitvoerleg-
ging van het arrest van 9 maart 2000 én het bedrag van de veroordeling door dit arrest uit-
gesproken tegen M.D.M.. Het eerste deel van de vordering werd toegekend, en verweer-
ster werd solidair met haar vader veroordeeld tot betaling van één euro provisioneel. De 
rechtbank oordeelde dat de schade die voor de strafrechter in aanmerking komt, de speci-
fieke schade is die voortspruit uit de krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke 
betaling waardoor bijzondere bijkomende kosten zijn ontstaan2. De vordering van eisers 
werd door de correctionele rechter in eerste aanleg echter afgewezen in zoverre zij strekte 
tot het bekomen van verweerster van het bedrag van de lening en van de tegenwaarde van 
de effecten; de rechtbank steunde daarbij op een arrest van Uw Hof waarvan de er in ver-
vatte regel weliswaar tot een andere conclusie zou moeten leiden3. De appelrechters be-
vestigden de beroepen beslissing, afgezien van de aanvangsdatum waarop de gerechtelijke 
interesten beginnen te lopen, en verwezen de zaak op burgerlijk gebied voor verdere af-
handeling terug naar de eerste rechter. Het hof van beroep oordeelde ter zake dat ‘de 
schade die door de schuld van tweede beklaagde  (verweerster in cassatie), mededader 
aan het misdrijf van bedrieglijk onvermogen, werd veroorzaakt, valt immers niet samen 
met de onbetaalde schuld van de eerste beklaagde ten aanzien van de burgerlijke partijen 
(eisers in cassatie)’ en ‘de bijkomende kosten (…) vormen de specifieke schade die voort-
spruit uit de krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, zoals bijvoor-
beeld deurwaarderskosten, kosten ingevolge onnuttig beslag, administratie en dergelijke.  
Deze schade staat immers in rechtsreeks causaal verband met de onrechtmatige daad, op 
basis waarvan de beklaagden werden veroordeeld’.

4. Op 7 november 2006 tekenden eisers cassatieberoep aan tegen het arrest van het hof 
van beroep te Gent en dit tegen al de beschikkingen hen betreffende op burgerlijk gebied 
ten aanzien van N.D.M.4. 

De eerste vraag die zich stelt is of deze voorziening al dan niet ontvankelijk is? 
In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij een veroordeling 

wordt  uitgesproken  tot  betaling  van  één  euro  provisioneel  en  de  zaak  voor  verdere 
afhandeling wordt verwezen naar de eerste rechter, ligt geen eindbeslissing voor en is het 
cassatieberoep in toepassing van artikel 416 Sv. niet ontvankelijk.

In zoverre er wordt van uitgegaan dat de beslissing van de appelrechters waarbij de vor-
dering tegen verweerster tot betaling van het bedrag van de vervallen schuld en van de te-
genwaarde van de effecten ongegrond wordt verklaard, kan afgesplitst worden van de be-
slissing waarbij één euro provisioneel wordt toegekend voor de bijkomende kosten en de 
zaak voor verdere afhandeling wordt verwezen naar de eerste rechter, ligt op dat eerste 
punt wél een eindbeslissing voor en is het cassatieberoep ontvankelijk. Niettemin zou in 

2 N. BAUWENS, “Bedrieglijk onvermogen”, R.W. 1989-90, (273) 294.
3 Cass. 20 feb. 2001, A.R. P.99.0480.N, nr. 102: zie infra sub 6.
4 Eerder had de raadsman van eisers per abuis cassatieberoep aangetekend voor N.D.M.. Dit euvel 
werd op 8 nov. 2006 rechtsgezet door een afstand van voorziening. 
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dergelijke gevallen het cassatieberoep toch als voorbarig en derhalve niet-ontvankelijk 
moeten worden beschouwd, onder voorbehoud van de uitzondering uit de tweede alinea 
van artikel 416 Sv. betreffende het beginsel van aansprakelijkheid5. Dit laatste zou er dan 
op neerkomen dat het cassatieberoep slechts ontvankelijk is in zoverre uitspraak gedaan 
wordt over een beginsel van aansprakelijkheid, wat in casu het geval lijkt te zijn: de ap-
pelrechters achten verweersters immers niet aansprakelijk voor de vermogensschade van 
eisers die voortvloeit uit het feit dat haar vader bepaalde van zijn verbintenissen niet is na-
gekomen. 

Anderzijds heeft Uw Hof bovendien reeds beslist om akte van afstand te verlenen van 
een cassatieberoep in zoverre de bestreden beslissing uitspraak deed over de vergoeding 
van de schade en een deskundigenonderzoek beval, doch het cassatieberoep ontvankelijk 
verklaarde in zoverre de bestreden beslissing uitspraak deed over de aansprakelijkheid en 
over het bedrag van de schadevergoeding voor de wachttijd6. Dit arrest lijkt dan ook te 
impliceren dat Uw Hof van oordeel was dat de beslissing die definitief uitspraak deed 
over bepaalde schadeposten kon afgesplitst worden van de andere posten van de schade-
begroting waarover nog geen definitieve uitspraak was gedaan, en dat het cassatieberoep 
dan ook ontvankelijk was in de mate waarin het was gericht tegen het gedeelte van de be-
slissing dat op definitieve wijze uitspraak deed over een schadepost.

Ik besluit dan ook tot de ontvankelijkheid van de voorziening.
(…)

ARREST

(A.R. P.06.1531.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen zijn uitsluitend op burgerlijk gebied gericht tegen 

het arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 24 oktober 
2006. 

De eiseres N. D. M. doet afstand van haar cassatieberoep.
De eisers A. I. en M. N. voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan 

dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eisers II
1. Het cassatieberoep komt op tegen de niet-definitieve beslissing over de te-

gen de verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering in zover die beslissing 
uitspraak doet over de omvang van de schade.

2. De verweerster wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot. Voor het 
overige wordt de zaak voor verdere afhandeling naar de eerste rechter verwezen.

Het cassatieberoep is bij toepassing van artikel 416 Wetboek van Strafvorde-
ring niet ontvankelijk.

5 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 2732.
6 Cass. 12 feb. 2002, A.R. P.00.0984.N, nr. 96.
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Middel
3. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep behoeft geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Verleent N. D. M. akte van haar afstand.
Verwerpt de cassatieberoepen van A. I. en M. N..
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge,Gent en J. Bekaert, Kortrijk.

Nr. 430

2° KAMER - 25 september 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING - OPGAVE VAN DE 
WETSBEPALINGEN - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELENDE 
BESLISSING - OPGAVE VAN DE WETSBEPALINGEN - BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE 
VERMELDEN WETSBEPALINGEN

1º en 2º In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel  
149 Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van  
Strafvordering,  met  redenen  te  zijn  omkleed,  niet  alleen  opgave  doen  van  de  
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de  
bestanddelen  omschrijven  van  het  misdrijf  waaraan  de  beschuldigde  schuldig  wordt 
verklaard1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 195, eerste lid, en 371, Sv.)

3º  en  4º  De  veroordelende  beslissing  voor  een  fiscale  valsheid  of  gebruik  moet  de  
bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden2.  
(Art. 149, Gw. 1994; Artt. 195, eerste lid, en 371, Sv.; Artt. 449 en 450, eerste lid, W.I.B. 
1992)

(V. e.a.)

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Timperman:
1. Eisers werden vervolgd en in eerste aanleg veroordeeld voor feiten die in het exploot 

van rechtsingang3 en in het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 22 
april 2005 werden omschreven als volgt: ‘Bij inbreuk op de artikelen 339 en 340, eerste  
lid (oud) en 449 en 450, eerste lid (nieuw) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,  
met het oogmerk, om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalin-
gen van het Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten te overtreden, in  
openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschillen valsheid te hebben 
gepleegd en/of met hetzelfde oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te hebben  
gemaakt, namelijk door het opstellen van fictieve facturen van de BVBA BRISTI teneinde  
fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de factuur: te  
Heist-Op-Den-Berg en bij samenhang elders in het Rijk: (vervolgt met de opsomming van 
de tenlasteleggingen A.40 tot en met A.128 waarin telkens de datum van het feit, het num-
mer van de factuur, het factuurbedrag en het nummer van het overtuigingstuk worden ge-
preciseerd)’.

2. Uit de stukken met betrekking tot de procedure in hoger beroep, en meer bepaald uit 
het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van het hof van beroep te Antwerpen 
van 01 februari 20074, blijkt dat het Openbaar Ministerie met betrekking tot hoger vermel-
de tenlastelegging A de precisering van het bedrieglijk oogmerk vorderde, namelijk: ‘Als  
dader of mededader, bij inbreuk op de artikelen 449 en 450 eerste lid van het Wetboek  
van de Inkomstenbelastingen, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
bepalingen van het Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten te overtre-
den, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid te  
hebben gepleegd en/of met hetzelfde oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te  
hebben gemaakt, namelijk door het opstellen van fictieve facturen van de bvba BRISTI  
teneinde fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de fac-
tuur en de verschuldigde directe  belastingen (vennootschapsbelastingen)  van de bvba  
Print Star te ontduiken’.

In beroepsbesluiten voor eiser neergelegd ter zitting van 01 februari 20075 nam eiser er 
trouwens nota van dat het Openbaar Ministerie (reeds) ter zitting van 1 december 2005 
had meegedeeld ‘de dagvaarding in die zin te laten wijzigen’. 

Het bestreden arrest stelt vast dat eisers kennis konden nemen van die precisering, daar-
omtrent hun zienswijze konden laten kennen en dat zij na die precisering nog steeds voor 
dezelfde feiten werden vervolgd6. De appelrechters bevestigden het veroordelende vonnis 
van de eerste rechter, met dien verstande dat het bedrag voor financiering van het Bijzon-
der Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders 
werd aangepast en dat tegen eiseres met eenparigheid van stemmen de bijzondere ver-
beurdverklaring werd uitgesproken van bepaalde overtuigingstukken.

3.  Het  enige  en  gezamenlijke  middel  voert  aan  dat  het  bestreden  arrest  niet  naar 
genoegen van recht is gemotiveerd omdat het arrest, noch zelf, noch door overneming, 
enige wettelijke bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten  vermeldt  die  eisers  hebben overtreden  of  hebben 
willen overtreden middels de ten laste gelegde valsheid.

4. Het is de vaststaande rechtspraak van Uw Hof dat in strafzaken de veroordelende be-
slissingen, om naar recht met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave moeten doen 

3 Dagvaarding ten verzoeke van de Procureur des Konings te Mechelen.
4 Proceduredossier hof van beroep Antwerpen, stuk 25 zoals trouwens ook geciteerd in het bestreden 
arrest sub 4 (p. 6 en 7).
5 Proceduredossier hof van beroep Antwerpen, stuk 26.
6 Bestreden arrest p. 7.
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van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, doch ook van de bepalingen waar-
bij de  bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastge-
steld7. Het doel van de motiveringsplicht bestaat erin dat de verdachte kennis kan nemen 
van de hem ten laste gelegde feiten en, onder meer, kan nagaan of de veroordeling ge-
grond is doordat die feiten binnen de wettelijke delictsomschrijving vallen. De verplichte 
vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen wordt beschouwd als een substantieel of 
essentieel voorschrift8.

5. Sinds het arrest van Uw Hof van 10 maart 19939 is het eveneens vaste rechtspraak10 
dat een veroordeling wegens fiscale valsheid in geschriften de wetsbepalingen moet aan-
duiden die de dader van de valsheid middels het valse stuk overtrad of zinnens was te 
overtreden. Het arrest van 10 maart 1993 vernietigt het bestreden arrest van het hof van 
beroep omdat noch dit arrest, noch het vonnis waarnaar het verwijst, melding maken van 
enige bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de uitvoeringsbe-
sluiten daarvan die eiser met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden zou 
hebben overtreden of zou hebben willen overtreden door valsheid in geschriften te plegen 
of gebruik te maken van een dergelijk vals stuk.

6. De vraag rijst of deze rechtspraak zonder meer houdbaar blijft. Het komt mij immers 
voor  dat die  rechtspraak reeds een uitbreiding inhoudt van de hoger  sub 4 geciteerde 
rechtspraak over de motivering in strafzaken.

Met betrekking tot voorliggende problematiek worden de strafbare feiten bepaald door 
de artikelen 339 tot 349 W.I.B.11, thans de artikelen 449 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992. 

Artikel 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 stelt dat onverminderd 
de  administratieve sancties,  hij,  die  met  bedrieglijk  opzet  of  met  het  oogmerk om te 
schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 
250 euro tot 12.500 euro of met één van die straffen alleen.

Artikel 450 eerste lid van hetzelfde Wetboek bepaalt dat met gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 euro tot 12.5000 euro of met één van die 
straffen alleen wordt  gestraft  hij  die,  met  het  oogmerk om een van de in  artikel  449 
bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private 
geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt.

Een in rechte afdoende motivering in strafzaken moet ook, zoals hoger aangetoond, de 
wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf vaststellen. Het is voormeld artikel 450, en enkel dat artikel, dat de be-
standdelen van het misdrijf van fiscale valsheid in geschriften vaststelt. Bij het misdrijf 
van fiscale valsheid in geschriften is het  oogmerk om een van de in artikel 449 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde misdrijven te plegen een constitu-
tief bestanddeel van het misdrijf12. In overeenstemming met de rechtspraak van Uw Hof 

7 Cass. 28 mei 1986, A.R. 5020, nr. 607; Cass. 26 jan. 1988, A.R. 781, nr. 319; Cass. 27 maart 1996, 
A.R. P.95.1105.F, nr. 107; Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713; Cass. 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F,  nr.  91;  Cass.  4  juni  2002,  A.R.  P.01.0706.N,  nr.  339;  Cass.  18juni  2003,  A.R. 
P.03.0269.F, nr. 358; Cass. 13 juni 2006, A.R. P.06.0233.N, www.cass.be.
8 Cass. 3 mei 2002, A.R. P.99.1197.F, nr. 268.
9 Cass. 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138.
10 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, P.00.1353.F en P.00.1363.F, nr. 91; Cass. 5 maart 2002, 
A.R. P.01.1434.N, nr. 158; Cass. 13 december 2006, A.R. P.05.1434.F, www.cass.be. 
11 R. DECLERCQ, “Strafrechtelijke aspecten van de recente wijzigingen inzake inkomstenbelastingen” 
in Strafrecht en belastingrecht, L. DUPONT en F. VANISTENDAEL (ed.), Kluwer, 1983, 4.
12 L. DUPONT,  “Fiscale valsheid in  geschriften” in  Strafrecht  en belastingrecht,  L.  DUPONT en F. 
VANISTENDAEL (ed.), Kluwer, 1983, 107-108.
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dient het veroordelende vonnis of arrest bijgevolg te verwijzen naar artikel 450 van dit-
zelfde Wetboek dat dit  bestanddeel inhoudt, wat het bestreden arrest in casu trouwens 
heeft gedaan. Het exacte voorwerp van dit oogmerk, zijnde de concrete inbreuk op de fis-
cale bepalingen die wordt beoogd, is daartegen naar mijn oordeel, geen constitutief be-
standdeel van het misdrijf. Slechts ‘het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden’ 
gerelateerd aan een wetsovertreding bedoeld in artikel 449 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 is ter zake als bijzonder opzet een bestanddeel van het ten laste 
gelegde misdrijf, niet de beoogde inbreuk zelf.

Bovendien is het zo dat er geen wettelijke bepaling bestaat die de bestanddelen vaststelt 
van  de  concrete  inbreuken  die  bij  de  fiscale  valsheid  in  geschriften  beoogd  kunnen 
worden, buiten artikel 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarnaar 
artikel  450,  eerste  lid  van  ditzelfde  Wetboek  verwijst.  Het  bedoelde  Wetboek  omvat 
immers geen bepalingen met de omschrijvingen van de diverse overtredingen van fiscale 
bepalingen die kunnen worden begaan of beoogd door de fiscale valsheid. Enkel artikel 
449 van het Wetboek bevat een generieke delictsomschrijving: de overtredingen van de 
bepalingen van het Wetboek of van de uitvoeringsbesluiten ervan, met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden, maken misdrijven uit. De bepaling van het Wetboek 
of van de uitvoeringsbesluiten waarvan de overtreding beoogd werd bij het plegen van de 
valsheid in geschriften, is  op zich geen bepaling die de bestanddelen van een misdrijf 
vaststelt. Deze bepaling is integendeel het spiegelbeeld van dergelijke bepaling. Zij stelt 
op zich niet vast wat de bestanddelen zijn van het fiscale misdrijf, maar bepaalt wat de 
inhoud is van de fiscale verplichting die uit die bepaling voortvloeit of wat de grenzen 
zijn van het fiscale recht dat die bepaling instelt. Niet wat niet mag, maar wel wat mag of 
moet, is het voorwerp van die bepaling. In voorliggend geval zijn de bepalingen waarvan 
de overtreding werd beoogd door het fiscale misdrijf de bepalingen op het gebied van de 
fiscale aftrekken die de belastingplichtige kan toepassen en de bepalingen in verband met 
de verplichting om belasting te betalen. De bepalingen die de fiscale aftrekken regelen, 
bepalen enkel  welke aftrekken mogen gebeuren,  zij  stellen niet  vast  welke feiten een 
schending van de aftrekregeling uitmaken of wat de bestanddelen zijn van een inbreuk op 
de aftrekregeling.

Zelfs indien men blijft aanvaarden dat de fiscale bepalingen, al naargelang het geval, 
het materieel bestanddeel zouden opleveren van het misdrijf bedoeld in artikel 449  van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, denk ik niet dat daaruit volgt dat zij een 
bestanddeel uitmaken van het misdrijf van artikel 450 van hetzelfde Wetboek. Bedoelde 
artikelen vormen immers elk op zich een autonoom misdrijf. Eenmaal zulks aangenomen 
wordt is het dan niet vereist dat wordt verwezen naar de concrete fiscale bepaling waarvan 
de overtreding beoogd wordt. 

In andere gelijkaardige, maar daarom niet analoge gevallen lijkt de rechtspraak niet zo 
streng. De wanbedrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek en het wanbe-
drijf omschreven in artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 
racisme en xenofobie ingegeven daden13 zijn bijvoorbeeld misdrijven waarvan het bestaan 
afhangt van een ander misdrijf14. Uw Hof oordeelde in eerstgenoemde gevallen dat het om 
zelfstandige misdrijven gaat15, dat het niet vereist is dat de daders aan het voorafgaande 
wanbedrijf  gekend of  veroordeeld zijn16,  dat  de veroordelende beslissing geen opgave 
moet doen van de misdaad of het wanbedrijf waardoor de vermogensvoordelen zijn ver-

13 Thans artikel 22 ingevolge de Wet van 10 mei 2007 (B.S. 30.05.2007).
14 Heling en witwasheling veronderstellen een basismisdrijf; het misdrijf van lidmaatschap aan een 
vereniging  in  de  zin  van  de  wet  van  30  juli  1981  veronderstelt  een  groepering  die  racisme  of 
segregatie verkondigt.
15 Cass. 17 aug. 1982, A.C. 1981-1982, nr. 671.
16 Cass. 25 okt. 1988, A.R. 2283, nr. 113.



1762 HOF VAN CASSATIE 25.9.07 - Nr. 430 

kregen17 en dat de rechter het precieze misdrijf niet moet kennen18. Met betrekking tot de 
aangehaalde inbreuk op de racismewet werd geoordeeld dat bedoelde inbreuk een zelf-
standig misdrijf is dat niet vereist dat de groep of vereniging waartoe de dader behoort, 
werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig werd geacht of veroordeeld19.

7. Uit de stukken waar Uw Hof acht vermag op te slaan, meer bepaald de besluiten die 
voor eisers werden ontwikkeld voor de eerste rechter20 en voor de appelrechters21, blijkt 
niet dat eisers op enig ogenblik verweer hebben gevoerd omtrent het moreel bestanddeel 
van de ten laste gelegde inbreuk op artikel 450 van het Wetboek van Inkomstenbelastin-
gen, noch omtrent de beoogde fiscale inbreuk; evenmin blijkt dat eisers op enig ogenblik 
tegen de aangevoerde tenlastelegging een exceptio obscuri libelli hebben aangevoerd of 
hebben verzocht om de toepasselijke fiscale bepalingen aan te duiden.

Uit  de  initiële  feitelijke  omschrijving en uit  de  latere  precisering  van het  ten laste 
gelegde misdrijf blijkt trouwens expliciet dat het oogmerk van het opstellen van fictieve 
facturen in casu bedoeld was om ‘fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de 
bestemmeling van de factuur’  en ‘de verschuldigde directe  belastingen van de BVBA 
PRINT STAR te ontduiken’. 

Ik denk dat enkel in het geval dat een beklaagde voor de feitenrechter expliciet verweer 
heeft gevoerd omtrent de bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 of 
van de uitvoeringsbesluiten ervan waarvan hij de overtreding heeft beoogd middels de 
verweten valsheid, de vermelding van die bepaling in het veroordelend vonnis vereist zou 
kunnen worden in het raam van de motiveringsplicht in strafzaken.

De verwijzing naar de fiscale bepalingen waarvan de overtreding werd beoogd door de 
fiscale valsheid zou in bepaalde gevallen immers nuttig kunnen zijn. De positieve om-
schrijving van de fiscale verplichting of van het fiscale recht maakt het immers mogelijk 
om uit te maken wat binnen die verplichting of dat recht valt en dus geen overtreding van 
de fiscale bepaling uitmaakt. Dit laat aldus onrechtstreeks toe om, door uitsluiting, na te 
gaan wat in concreto moet worden verstaan onder de door artikel 449 op generieke wijze 
strafbaar gestelde overtredingen van de fiscale bepalingen. Zulke verwijzing kan in het 
bijzonder nuttig zijn wanneer een recht aan bepaalde in de wet opgesomde voorwaarden is 
gekoppeld. Het ontbreken van een van die voorwaarden kan dan een aanwijzing uitmaken 
voor het voorhanden zijn van een fiscale inbreuk22. De omstandigheid dat die verwijzing 
in bepaalde gevallen nuttig kan zijn vormt mijns inziens nog geen afdoende verantwoor-
ding om van de verwijzing naar de concrete bepaling een altijd geldende vereiste voor een 
rechtsgeldige motivering te maken.

In het voorliggende geval lijkt de verwijzing naar de concrete bepalingen die de fiscale 
aftrek van kosten regelen hoe dan ook weinig zinvol omdat het oogmerk van het ten laste 
gelegde misdrijf erin bestaat dat niet bestaande, fictieve kosten in aftrek worden gebracht. 
De bepalingen die de voorwaarden omschrijven waaronder reële kosten kunnen in aftrek 
worden gebracht, kunnen weinig of geen elementen aanreiken die enig belang vertonen 
bij de totstandkoming en beoordeling van het ten laste gelegde misdrijf. 

Het doel van de motiveringsplicht23 werd in casu afdoende bereikt.

17 Cass. 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F en P.00.0856.F, nr. 387.
18 Cass. 25 sept. 2001, A.R. P.01.0725.N, nr. 493.
19 Cass. 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
20 Gemeenschappelijke  conclusie  van  eisers  medegedeeld  op  16  sept.  2004  (stuk  674, 
procedurebundel eerste aanleg) en neergelegd ter zitting van de correctionele rechtbank op 4 maart 
2005 (stuk 802, procedurebundel eerste aanleg).
21 Beroepsbesluiten dd. 1 feb. 2007 van eiser (stuk 26, procedurebundel hof van beroep) en van 
eiseres (stuk 28, procedurebundel hof van beroep).
22 Het misdrijf voorzien in artikel 449 wetboek van Inkomstenbelastingen.
23 Cfr. supra sub 4.
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Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0420.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 1 maart 2007. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het bestreden arrest verklaart de beide eisers schuldig en veroordeelt hen 

elk tot straf wegens:
"als dader of mededader, bij inbreuk op de artikelen 449 en 450, eerste lid, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen met bedrieglijk opzet of met het oog-
merk om te schaden, de bepalingen van het wetboek of van de ter uitvoering er-
van  genomen  besluiten  te  overtreden,  in  openbare  geschriften,  in  handelsge-
schriften of in private geschriften, valsheid te hebben gepleegd en/of met hetzelf-
de oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te hebben gemaakt, namelijk 
door het opstellen van fictieve facturen van de bvba Bristi teneinde fictieve af-
trekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de factuur".

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van de artike-
len 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering. Het stelt 
dat het arrest niet naar eis van recht is gemotiveerd omdat het noch zelf, noch 
door overneming, enige bepaling van het WIB of een uitvoeringsbesluit ervan 
vermeldt dat de eisers hebben overtreden of willen overtreden.

3. In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van 
artikel 149 Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 
Wetboek van Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave 
doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de 
wetsbepalingen die de bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de be-
klaagde schuldig wordt verklaard. 

4. Artikel 450, eerste lid, WIB 1992 stelt strafbaar hij die met het oogmerk om 
een van de in artikel 449 WIB 1992 bedoelde misdrijven te plegen, valsheid in 
geschriften pleegt, terwijl dat artikel 449 WIB 1992 strafbaar stelt hij, die met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van het WIB 
1992 of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, overtreedt. 

Aldus moet de veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik 
de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten vermelden die de dader heeft  overtreden of 
heeft willen overtreden.
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Het bestreden arrest doet dit niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 431

2° KAMER - 25 september 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - STRAFTOEMETING - 
BESTRAFFING MET DE ZWAARSTE STRAF - GEVOLG - DRAAGWIJDTE

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - STRAFTOEMETING 
- BESTRAFFING MET DE ZWAARSTE STRAF - GEVOLG - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Het opleggen van de zwaarste straf  met toepassing van artikel 65, eerste lid,  
Strafwetboek houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste  
straf is gesteld; onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten 
begrepen waarvoor ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid, Sw.)

(G. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0461.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 maart 2007.
De eiseres I voert geen middel aan. 
De eisers II en III voeren elk in een memorie die beide aan dit arrest zijn ge-

hecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Tweede middel van de eiser III
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 2, eerste lid, 65, 193, 196, 

197, 213, 214, 505 Strafwetboek en artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 ok-
tober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en ge-
failleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, zo-
als gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 2 juni 1998. Het stelt dat de opgelegde 
bijkomende straf van beroepsverbod voor de duur van drie jaar onwettig is om-
dat:

- de appelrechters met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek straf-
fen met de zwaarste straf, namelijk deze gesteld op de telastlegging E.I;

- het bewezen verklaarde witwassen zich situeert vóór 1 september 1998, da-
tum waarop de vermelde wetswijziging bij wet van 2 juni 1998 in werking was 
getreden;

- overeenkomstig artikel 2, eerste lid, Strafwetboek geen misdrijf kan worden 
gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voor dat het misdrijf werd 
gepleegd. 

8. Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze 
zwaarste straf is gesteld. Integendeel, onder de bestraffing met de zwaarste straf 
zijn al de feiten begrepen waarvoor ze uitgesproken wordt. 

In zoverre het middel een andere rechtsopvatting is toegedaan, faalt het naar 
recht. 

9. Het geheel van de feiten waaraan de eiser schuldig wordt verklaard omvat 
naast het witwassen van de telastlegging E.I, eveneens de valsheden in geschrifte 
van de telastleggingen A, B.I en B.II, dit zijn de valsheden waarvan, naar de on-
aantastbare vaststelling van de appelrechters, het strafbare gebruik voortgeduurd 
heeft tot 22 oktober 2001. 

De eiser wordt dus tot het beroepsverbod van artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 
van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij artikel 3 wet van 2 juni 1998, veroor-
deeld voor feiten die gepleegd werden na 1 september 1998, datum van de in-
werkingtreding van het gewijzigde artikel 1 van het vermelde koninklijk besluit.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel en Verbist.

Nr. 432

2° KAMER - 25 september 2007

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
DIEFSTAL - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - IMMUNITEIT - GEVOLG

2º DIEFSTAL EN AFPERSING - VERSCHONINGSGROND - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
IMMUNITEIT - GEVOLG

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERSCHONING - DIEFSTAL - ARTIKEL 462, 
STRAFWETBOEK - IMMUNITEIT - GEVOLG

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

5º DIEFSTAL EN AFPERSING - VERSCHONINGSGROND - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

6º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERSCHONING - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

7º MEINEED - BOEDELBESCHRIJVING - ARTIKEL 226, STRAFWETBOEK - NORMDOEL - BEGRIP - 
TOEPASSING

8º EED - MEINEED - BOEDELBESCHRIJVING - ARTIKEL 226, STRAFWETBOEK - NORMDOEL - 
BEGRIP - TOEPASSING

1º, 2º en 3º De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin 
vermelde daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de 
strafrechter die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde 
daders ten laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren 
zonder uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van 
beklaagde en zonder  uitspraak te  kunnen doen over  de tegen de beklaagde van de  
diefstal  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  die  evenmin  ontvankelijk  is1.  (Art.  462, 
eerste lid, Sw.; Art. 4, V.T.Sv.)

4º,  5º  en  6º  De  verschoningsgrond  omschreven  in  artikel  462  Strafwetboek  is  alleen 
toepasselijk op de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van  
een gehuwde; zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan 
door het overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid, Sw.)

7º en 8º Artikel 226, tweede lid,  Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare  
trouw,  dit  is  de  goede  trouw  in  het  maatschappelijk  verkeer;  het  bestraft  niet  een  
bedrieglijke vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid, Sw.)

(M. T. R.)

ARREST

1 Cass. 1 feb. 2000, A.R. P.97.0991.N, nr. 83. 
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(A.R. P.07.0501.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 14 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser met toepassing van artikel 65 Straf-

wetboek tot één straf wegens op 27 april 1998:
A. valsheid in authentieke of openbare geschrifte en gebruik, namelijk door 

zijn handtekening te plaatsen onder een notariële akte van onvolledige boedelbe-
schrijving na echtscheiding (artikelen 193, 196 en 214 Strafwetboek);

B. valse eed bij deze boedelbeschrijving "door te verklaren dat er niets meer te 
inventariseren is en dat hij niets verduisterd heeft of van zulke verduistering geen 
kennis draagt, wetende dat de boedelbeschrijving onvolledig is en geen melding 
maakt van minstens de [...] goederen en waarden dewelke aanwezig waren per 
datum van het inleiden van de echtscheidingseis, te weten 29 december 1995" 
(artikel 226 Strafwetboek).

2. Het bestreden arrest overweegt onder meer:
"Strafuitsluitende verschoningsgrond
Ten onrechte beweert [de eiser] dat de strafuitsluitende verschoningsgrond van 

artikel 462 van het Strafwetboek op de huidige feiten (valsheid in geschriften en 
valse eed bij boedelbeschrijving) zou van toepassing zijn, en dit gelet op het ont-
breken van enige wettekst ter zake.

De huidige misdrijven zijn overigens geen vermogensmisdrijven maar misdrij-
ven tegen de openbare trouw zoals de [verweerster] terecht opmerkt.

Verder waren partijen op het ogenblik der feiten geen echtgenoten meer nu de 
echtscheiding tussen hen al voltrokken was.

Bovendien leidt een strafuitsluitende verschoningsgrond niet tot de onontvan-
kelijkheid van de strafvordering, zoals [de eiser] ten onrechte voorhoudt, doch 
enkel tot strafontheffing.

Gelet op al deze elementen besliste de eerste rechter dan ook terecht, en het 
hof beaamt dit thans, dat er geen reden is tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het [Grondwettelijk Hof]."

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Artikel 226 Strafwetboek bepaalt:
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"Hij aan wie de eed in burgerlijke zaken wordt opgedragen of teruggewezen en 
die een valse eed aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot 
drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tienduizend [euro]; hij kan 
bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 
33.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die bij een verzegeling of een boedel-
beschrijving een valse eed aflegt".

Deze strafbaarstellingen beogen de handhaving van de openbare trouw, dit is 
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer. 

3. Artikel 462, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: 
"Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door 

een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtge-
noot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwan-
ten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van 
hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aan-
leiding tot burgerrechtelijke vergoeding."

Deze bepaling verleent de erin vermelde daders van diefstal een persoonlijke 
immuniteit voor strafvervolging. Wanneer de strafrechter vaststelt dat een dief-
stal een van de in deze wetsbepaling vermelde daders wordt ten laste gelegd, kan 
hij slechts de strafvordering niet ontvankelijk verklaren, zonder uitspraak te kun-
nen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde. Hij kan 
bijgevolg ook geen uitspraak doen over de tegen de beklaagde van de diefstal 
uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is. 

Deze bepaling is alleen toepasselijk op de bedrieglijke vervreemding tijdens 
het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde. Ze is niet meer van toepas-
sing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het overlijden van de echt-
genoot.

4. Het onderdeel berust op de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 226, tweede 
lid, Strafwetboek een bedrieglijke vermogensverschuiving bestraft. 

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Van Battel, Mechelen.
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Nr. 433

2° KAMER - 25 september 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - BEPERKING - VOORWAARDE - 
TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - BESTAANBAARHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - 
CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ARTIKEL 6 - BESTAANBAARHEID

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE 
VAN DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - 
CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ARTIKEL 6 - BESTAANBAARHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET 
VERTROUWELIJK DOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging in bepaalde  
gevallen te regelen en te beperken: dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze 
evenredig  is  met  het  belang  van  de  te  bereiken  doelstellingen,  zoals  de  nationale  
veiligheid, de noodzaak onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen 
van  zware  criminaliteit  te  bestrijden  of  de  veiligheid  van  getuigen,  infiltranten  of  
informanten te vrijwaren1. (Art. 6.3, Verdrag Rechten van de Mens)

2º, 3º en 4º Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 
E.V.R.M. dat alleen vereist  dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een  
onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de  
wettigheid van de observatie zou onderzoeken2.  (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; 
Art. 235ter, Sv.)

5º Uit artikel 6 E.V.R.M. volgt niet dat het recht van verdediging noodzakelijk inhoudt dat de  
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot  
observatie en van de uitgevoerde machtiging aan de hand van het vertrouwelijk dossier  
te  controleren;  evenmin  moet  dat  nazicht  geschieden telkens  wanneer  de  verdachte  
daarom verzoekt3. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 235ter, Sv.)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0677.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie: Cass. 23 aug. 2005, A.R. P.05.0805.N, nr. 399.
2 Zie: Cass. 24 jan. 2006, A.R. P.06.0082.N, nr. 52. 
3 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007. 

De eiser doet gedeeltelijk afstand van zijn cassatieberoep, in zoverre dit ge-
richt is tegen de beslissing van het bestreden arrest waarbij het hoger beroep van 
de eiser ontvankelijk wordt verklaard. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de rechtspleging van artikel 235ter Wetboek 

van Strafvordering niet in overeenstemming is met artikel 6 EVRM.
Het stelt dat de controle van het vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke 

en onpartijdige rechter niet volstaat en dat de vervolgende partij verplicht is alle 
bewijselementen aan de verdediging mede te delen. De strikte noodzaak om be-
paalde elementen in een bepaalde zaak niet mede te delen kan enkel blijken uit 
een concrete afweging van het principe van de mededeling tegen andere belan-
gen in die zelfde zaak.

Bovendien moet "gedurende het  volledige proces (worden) nagegaan of de 
niet-overgemaakte informatie niet alsnog dient te worden gevoegd bij het regu-
liere strafdossier, omdat deze informatie in de loop van het proces aan relevantie 
wint, zodat de afweging van concrete belangen tot een ander resultaat leidt". En-
kel het openbaar ministerie heeft echter kennis van het vertrouwelijk dossier. Dit 
houdt geen garantie in voor de verdediging gezien hun tegengestelde procesposi-
tie.

2. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering verplicht de kamer van inbe-
schuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, tot controle van de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier bij het afsluiten van het opsporingson-
derzoek, alvorens het  openbaar ministerie  tot  rechtstreekse dagvaarding over-
gaat. 

3. In afwijking van het strafdossier dat ter inzage van de burgerlijke partij en 
de inverdenkinggestelde is en dat alle andere informatie over de aanwending en 
het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden infiltratie en observatie be-
vat, worden in het vertrouwelijk dossier uitsluitend die inlichtingen opgenomen 
die van aard zijn de bescherming van de uitvoerders en de aanwending zelf van 
de opsporingsmethoden in het gedrang te brengen. Enkel deze gegevens worden 
aan de inzage van partijen, andere dan het openbaar ministerie, onttrokken. Zij 
kunnen niet als bewijs worden gebruikt ten nadele van de beklaagde.

4. Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging 
in bepaalde gevallen te regelen en te beperken. 

Dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze evenredig is met het be-
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lang van de te bereiken doelstellingen, zoals de nationale veiligheid, de noodzaak 
onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen van zware crimina-
liteit te bestrijden of de veiligheid van getuigen, infiltranten of informanten te 
vrijwaren.

5. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met arti-
kel 6 EVRM dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtsple-
ging een onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand van het ver-
trouwelijk dossier de wettigheid van de observatie zou onderzoeken. Die rechter 
zal tevens ter gelegenheid van de controle bij toepassing van artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering, kunnen nagaan of er zich in het vertrouwelijk dossier 
stukken bevinden die deel moeten uitmaken van het strafdossier en daarin niet 
voorkomen. 

Uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat het recht van verdediging nood-
zakelijk inhoudt dat de verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regel-
matigheid van de machtiging tot observatie en van de uitgevoerde machtiging 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier te controleren. Evenmin moet dat na-
zicht geschieden telkens wanneer de verdachte daarom verzoekt.

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser akte van zijn afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 434

2° KAMER - 25 september 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSWET - ARTIKEL 45 - ARTIKEL 57 - 
TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG

Artikel 45 Wet Strafuitvoering is van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of minder  
en niet voor correctionele straffen waarvan het geheel meer dan vijf jaar bedraagt; in dat  
geval  kan  overeenkomstig  artikel  57  van  dezelfde  wet  het  advies  van  de  directeur 
uitgebracht worden binnen de termijn van een jaar. (Artt. 45 en 57, Wet Strafuitvoering)

(N.)
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ARREST

(A.R. P.07.1333.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent, van 24 augustus 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 45 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter indien 

hij de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, de datum vaststelt waar-
op een veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de di-
recteur een nieuw advies moet uitbrengen. Volgens die bepaling kan deze ter-
mijn niet langer zijn dan zes maanden te rekenen van het vonnis.

Deze bepaling is evenwel van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of 
minder en niet, zoals hier, voor correctionele straffen waarvan het geheel meer 
dan vijf jaar bedraagt. In dat geval kan overeenkomstig artikel 57 van dezelfde 
wet, het advies van de directeur uitgebracht worden binnen de termijn van een 
jaar.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
2. 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.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Hechtermans, Antwerpen.

Nr. 435

2° KAMER - 26 september 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK 
UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF 
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GEVORDERD IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE 
STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK 
UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF 
GEVORDERD IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE 
STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

3º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - 
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF GEVORDERD IN HOGER BEROEP - 
BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE 
IS INGESTEMD

1º, 2º en 3º Op voorwaarde dat een politiestraf  niet  door een correctionele straf  wordt  
vervangen, overstijgt  de beslissing waarbij  een opgelegde straf vervangen wordt door 
een straf waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet;  
daaruit volgt dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen  
op  het  rechtsmiddel  van  de  beklaagde,  de  door  de  eerste  rechter  opgelegde 
correctionele geldboete door een werkstraf te vervangen1.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0417.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2007 gewezen 

door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert een middel aan in de verklaring van voorziening en in een me-

morie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Bij vonnis van 23 december 2004 had de Correctionele Rechtbank te Brussel 

de verweerder bij verstek veroordeeld tot twee geldboetes. Het beroepen vonnis, 
dat op 24 juni 2005 op zijn verzet was gewezen, kende hem gedeeltelijk uitstel 
toe.

Het arrest weigert de werkstraf op te leggen waarom de verweerder in hoger 
beroep had verzocht op grond dat zij zwaarder is dan de geldboete en dat, bij 
ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 
23 december 2004, de toestand van de verzetdoende partij niet mag worden ver-
zwaard.

1 Zie Cass. 20 juni 2007, A.R. P.07.0176.F, A.C., 2007, nr. 339, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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Zoals het bestreden arrest beslist is de werkstraf wegens haar voorwerp zwaar-
der dan de geldboete van dezelfde aard, daar haar impact op de vrijheid van de 
persoon groter is. Anders dan bij de andere straffen evenwel mag de rechter de 
werkstraf enkel opleggen als de beklaagde op de zitting tegenwoordig is of er 
vertegenwoordigd wordt en nadat hij zijn toestemming gegeven heeft.

Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt ver-
vangen,  overstijgt  de beslissing waarbij  een opgelegde straf  wordt  vervangen 
door een straf waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens be-
langen niet. 

Daaruit volgt dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent 
door, alleen op het rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter op-
gelegde correctionele geldboete door een werkstraf te vervangen. 

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring zelf  niet  ongedaan gemaakt  wordt,  zal  de 

vernietiging beperkt worden zoals hieronder wordt aangegeven.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing gewezen in overeenstem-
ming met de wet.

Dictum
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de straf en 

over de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van op-
zettelijke gewelddaden;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 436

2° KAMER - 26 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK - 
NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
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RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK AAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - BEËINDIGING 
VAN HET ONDERZOEK - NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONDERZOEKSRECHTER 
- VERHOOR VAN DE IN DE KLACHT AANGEWEZEN PERSONEN - VERPLICHTING

4º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - VERHOOR VAN DE IN DE 
KLACHT AANGEWEZEN PERSONEN - VERPLICHTING

1º en 2º Artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor  
hun  verschijning  in  raadkamer  een op artikel  61quinquies  van dat  wetboek  gegrond 
verzoek  hebben  ingediend  niet  het  recht  om  de  regeling  van  de  rechtspleging  een  
tweede  maal  te  schorsen  door  de  onderzoeksrechter  opnieuw  om  bijkomende  
onderzoeksopdrachten  te  verzoeken,  ook  al  zijn  het  andere;  afgezien  van  het  geval 
waarin het openbaar ministerie op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten 
zijn  vordering  wijzigt,  is  het  recht  om bijkomende  onderzoekshandelingen  te  vragen 
gedurende de termijn van ten minste vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de  
regeling  van de  rechtspleging  voorafgaat,  een recht  dat  maar  éénmaal  mag worden 
uitgeoefend1.

3º en 4º Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling  
voor de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij  
wil vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0487.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2007 gewezen door 

de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN
De eiser heeft zich op 1 maart en 12 april 2005 bij de onderzoeksrechter van 

Nijvel burgerlijke partij gesteld tegen de verweerders met name wegens valsheid 
in geschrifte en gebruik van valse stukken.

De procureur des Konings van Nijvel heeft op 10 mei 2005 de buitenvervol-
gingstelling gevorderd op grond dat de feiten van beide klachten geen misdaad 
of wanbedrijf waren.

De terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging is vastgesteld op 21 
oktober 2005. Op die dag werd de zaak sine die verdaagd, aangezien de eiser 
1 Zie Cass.  13 okt.  2004,  A.R.  P.04.1120.F,  A.C.,  2004,  nr.  480;  J.  de  CODT, "Le pendule  de 
Franchimont. A propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la 
procédure", Rev. dr. pén., 2000, p. 873-875; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Die Keure, 2005, 4de ed., p. 794-797.
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daags vóór de zitting een verzoekschrift had neergelegd waarin hij om bijkomen-
de onderzoekshandelingen verzocht.

De met het onderzoek belaste magistraat heeft dat verzoek ten dele toegewe-
zen bij beschikking van 18 november 2005. Het door de eiser tegen die beschik-
king ingestelde hoger beroep werd door het Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van  inbeschuldigingstelling,  niet  gegrond  verklaard  bij  arrest  van  8  februari 
2006. De eiser heeft zich tegen dit arrest in cassatie voorzien. Het Hof heeft het 
cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard bij arrest van 3 mei 2006.

Na uitvoering van de door de onderzoeksmagistraat bevolen opdrachten werd 
het dossier opnieuw overgezonden aan de procureur des Konings. Bij kantschrift 
van 6 juni 2006 liet deze weten dat hij zijn vorderingen van 10 mei 2005 hand-
haafde.

Het dossier werd voor regeling van de rechtspleging opnieuw vastgesteld voor 
de raadkamer. Met dat doel werden de partijen opgeroepen om te verschijnen op 
de terechtzitting van 4 oktober 2006. Daags voordien diende de eiser een nieuw 
verzoekschrift in waarin hij om aanvullende onderzoeksopdrachten verzocht.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel hoorde de partij-
en en nam de zaak in beraad op 4 oktober 2006. In haar beschikking van 25 okto-
ber 2006 besliste zij dat er geen redenen waren om de uitspraak aan te houden en 
dat er, aangezien de feiten geen misdaad of wanbedrijf waren, geen redenen wa-
ren om te vervolgen.

Op het door de eiser tegen die beschikking ingestelde hoger beroep zegt het 
bestreden arrest dat het onderzoek volledig is, dat het tweede verzoek om bijko-
mende onderzoeksopdrachten niet ontvankelijk is en dat er tegen de verweerders 
geen voldoende bezwaren bestaan. Bovendien veroordeelt het arrest de eiser, met 
toepassing van artikel 212 van het Wetboek van Strafvordering, om schadever-
goeding te betalen aan de tweede verweerder.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot buiten-ver-

volgingstelling:
Het eerste middel:
Het eerste onderdeel:
Het middel voert de schending aan van de artikelen 5 van de wet van 4 juli 

2001 en 2 van de wet van 31 mei 2005 tot wijziging van sommige bepalingen 
van het Wetboek van Strafvordering.

Krachtens artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering, zoals het door 
de bovengenoemde tweede wet werd gewijzigd, kunnen de inverdenkinggestelde 
en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter gedurende een termijn van ten min-
ste vijftien dagen, die aan de voor de regeling van de rechtspleging voor de raad-
kamer vastgestelde terechtzitting voorafgaat, overeenkomstig artikel 61quinquies 
van dit wetboek om bijkomende onderzoekshandelingen verzoeken. Als dat ver-
zoek, dat de regeling van de rechtspleging schorst, definitief is behandeld, wordt 
de zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer.

De wet vereist voor deze tweede vaststelling dat dezelfde vormen en dezelfde 
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termijnen in acht genomen worden als voor de eerste. Daaruit volgt dat het dos-
sier opnieuw gedurende ten minste vijftien dagen ter beschikking moet gesteld 
worden van de partijen en dat zij er inzage van kunnen hebben en er kopie van 
kunnen opvragen.

Daarentegen geeft artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering aan de 
partijen die vóór hun verschijning een op artikel 61quinquies van dat wetboek 
gegrond verzoek hebben ingediend, niet het recht om de regeling van de rechts-
pleging een tweede maal te schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bij-
komende onderzoeksopdrachten te verzoeken, ook al zijn het andere.

Afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie op grond van de uitslag 
van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht om aanvullende 
onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste vijftien 
dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat, 
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend.

Bij de wijziging van de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van 
Strafvordering, hebben de artikelen 5 van de wet van 4 juli 2001 en 2 van de wet 
van 31 mei 2005 niet de mogelijkheid ingevoerd om voornoemd recht herhaalde-
lijk uit te oefenen.

Door het tegendeel aan te voeren faalt dit onderdeel naar recht. 
...
Derde onderdeel:
In zoverre het middel de grief herhaalt waarop reeds onder het eerste onder-

deel is geantwoord, is het niet-ontvankelijk.
Voor het overige en mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt 

de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter niet de verplichting in om 
alle personen die de klagende partij wil vervolgen, op te roepen, te verhoren of te 
doen verhoren.

In zoverre het middel het tegenovergestelde aanvoert, faalt het naar recht. 
...
Dictum 
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 437

2° KAMER - 26 september 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP

Wanneer de burgerlijke partij in haar conclusie waarin ze incidenteel hoger beroep instelt  
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de terugbetaling vordert van de kosten van haar verdediging en de beklaagde, eiser in  
cassatie, in de door hem voor de appelrechters neergelegde conclusie niet betwist dat de  
door de burgerlijke partij gemaakte kosten nodig waren voor het herstel van haar schade,  
is het middel waarin het bestreden arrest verweten wordt dat het daarover geen uitspraak 
gedaan heeft om de beslissing te motiveren waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan  
de  verweerster  de  kosten  van  haar  verdediging  te  betalen,  nieuw  en  derhalve  niet  
ontvankelijk. 

(M. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2007 gewezen door 

de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard 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 beslissingen op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering, namelijk:
1. Deze waarbij zijn verzet bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard 

wordt in zoverre het betrekking had op de tenlasteleggingen VI, XIII, XIV a, XV 
a 1°, XV c en XV d:

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. Deze waarbij de eiser vrijgesproken wordt van de tenlastelegging XXII:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
3. Deze waarbij hij voor het overige wordt veroordeeld:
Eerste middel
De overschrijding van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van het Ver-

drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
heeft slechts gevolgen voor de beoordeling van het bewijs of de bepaling van de 
straf.

In zoverre het middel betoogt dat een miskenning van die termijn gevolgen 
kan hebben voor de strafvordering zelf, faalt het naar recht.

Het faalt eveneens naar recht, in zoverre het aanvoert dat de wettigheid van 
een procedurevertraging de beslissing niet kan verantwoorden dat het vonnisge-
recht, ondanks die vertraging, toch binnen een redelijke termijn uitspraak doet. 

Voor het overige oordeelt de bodemrechter in feite of die termijn al dan niet 
overschreden is op het ogenblik waarop hij uitspraak doet. Daaruit volgt dat het 
middel, in zoverre het de onaantastbare beoordeling van het hof van beroep op 
dat punt bekritiseert, niet ontvankelijk is.
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Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen waarbij het 

verzet van de eiser bij gebrek aan belang niet ontvankelijk verklaard wordt, in 
zoverre het betrekking had op de burgerlijke rechtsvorderingen die de verweer-
ders G.C., A.P., C. N. en de vereniging zonder winstoogmerk Le Crès tegen hem 
hadden ingesteld:

Tweede middel:
Zesde onderdeel:
De eiser verwijt aan het arrest dat het hem veroordeelt in de kosten van de 

door  die  verweerders  ingestelde  burgerlijke  rechtsvorderingen  betreffende  de 
tenlastleggingen waarvan hij is vrijgesproken.

Na te hebben geoordeeld dat het hoger beroep en het verzet dat de eiser achter-
eenvolgens had ingesteld niet ontvankelijk waren bij gebrek aan belang, veroor-
deelt het arrest de eiser nochtans enkel in de in hoger beroep gemaakte kosten 
van de burgerlijke rechtsvorderingen en in de kosten betreffende het verzet die 
de Staat heeft voorgeschoten.

Aangezien de eiser aldus niet is veroordeeld in de kosten van de burgerlijke 
rechtsvorderingen zelf, maar enkel in de kosten om de zaak in staat van wijzen te 
stellen in hoger beroep en op verzet, mist het onderdeel feitelijke grondslag.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders F.D. en Y.D.B. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderin-
gen:

Daar die beslissingen ten aanzien van de verweerders bij verstek zijn gewezen, 
is het cassatieberoep te vroeg ingesteld en derhalve nietontvankelijk.

Het Hof vermag dus geen acht te slaan op het eerste onderdeel van het tweede 
middel, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders D.O., C.C. en S.R. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen:

Het arrest dat ten aanzien van de eiser bij verstek was gewezen, was ten aan-
zien van de verweerders op tegenspraak gewezen. Het bestreden arrest dat op het 
verzet van de eiser is gewezen, is ten aanzien van de verweerders bij verstek ge-
wezen en handhaaft de veroordeling van de eiser jegens hen die werd uitgespro-
ken bij verstek.

De eiser voert geen enkel middel aan betreffende de beslissing op de door S.R. 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

Tweede middel:
Vijfde onderdeel:
De eiser verwijt aan het arrest dat het niet antwoordt op de punten waarop hij 

de vorderingen van de verweerders D.O. en C.C. betwist en dat het zijn veroor-
deling, gelet op die betwistingen, niet vermindert tot het provisionele bedrag van 
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één euro.
In zijn conclusie voerde de eiser evenwel enkel aan dat de verweerders hadden 

laten  weten  dat  zij  hun  oorspronkelijke  vorderingen  niet  langer  handhaafden 
voor het hof van beroep. Door te vermelden dat de omstandigheid dat de ver-
weerders niet voor het hof van beroep verschenen waren ingevolge het verzet 
van de eiser niet impliceerde dat zij afstand deden van hun vordering die ze bij 
incidenteel hoger beroep hadden ingesteld, hebben de appelrechters op die con-
clusie geantwoord, hun beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
E. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen, die de verweerders C.T., D. L. en B.D. tegen de eiser 
hebben ingesteld:

De eiser voert geen enkel middel aan.
F. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de door 

de verweerster, de naamloze vennootschap Fortis Bank, tegen de eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak doen

1. over het aansprakelijkheidsbeginsel:
Derde middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest beslist dat de eiser geen vermindering kan eisen van de aan verweer-

ster verschuldigde vergoeding, aangezien deze in casu enkel onvoorzichtigheden 
of nalatigheden heeft begaan.

Daar dit onderdeel van het middel aan het arrest verwijt dat het die handelin-
gen van de verweerster niet als opzettelijke fouten heeft aangemerkt, bekritiseert 
het de feitelijke beoordeling van de appelrechters en is het derhalve niet ontvan-
kelijk.

2. over de omvang van de schade van de naamloze vennootschap Fortis Bank:
Het arrest kent aan de verweerster een provisionele vergoeding toe, houdt de 

uitspraak over het overige gedeelte van haar vordering aan en verwijst de zaak 
voor verdere behandeling naar de correctionele rechtbank.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de in het 
tweede lid van dit artikel vermelde gevallen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Bijgevolg vermag het Hof geen acht te slaan op het tweede en derde onderdeel 

van het tweede middel, die geen verband houden met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep.

G. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de 
verweerster M.-C. B. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Vierde onderdeel van het tweede middel en tweede onderdeel van het derde 
middel:
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In een conclusie waarbij de verweerster incidenteel beroep instelt, vordert zij 
de terugbetaling van de kosten van haar verdediging.

De eiser heeft in de door hem bij de appelrechters neergelegde conclusie de 
noodzaak van de kosten die de verweerster gemaakt heeft om de vergoeding van 
haar schade te krijgen niet betwist.

De appelrechters dienden daarover niet ambtshalve uitspraak te doen.
Daar het middel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden opgewor-

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

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. D. Gelay, Charleroi en J.-P. Delmotte, Brussel.

Nr. 438

2° KAMER - 26 september 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL 
- UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING - BEWIJS

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - 
AANWIJZING - BEWIJS

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART - 
GEVOLG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART - 
GEVOLG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - BESLISSING BETREFFENDE DE TOEREIKENDE BEZWAREN - RECHT VAN 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALLERLEI - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BESLISSING BETREFFENDE DE 
TOEREIKENDE BEZWAREN - RECHT VAN HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

7º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VOOR VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - VERMOEDELIJKE DADER DIE VOOR 
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EEN VAN DE MISDRIJVEN HET VOORDEEL VAN EEN STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND KAN 
AANVOEREN - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG

8º STRAFVORDERING - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VOOR VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - 
VERMOEDELIJKE DADER DIE VOOR EEN VAN DE MISDRIJVEN HET VOORDEEL VAN EEN 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND KAN AANVOEREN - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING 
- GEVOLG

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - WEGLATEN VAN EEN 
TELASTLEGGING - GEVOLG

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - WEGLATEN VAN EEN 
TELASTLEGGING - GEVOLG

11º ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - POLITIEDIENST BELAST MET 
OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN INITIATIEF - GRENZEN

12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - 
POLITIEDIENST BELAST MET OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN 
INITIATIEF - GRENZEN

13º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - 
POLITIEDIENST BELAST MET OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN 
INITIATIEF - GRENZEN

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKINGEN EN BESLAG - BESLAG - 
VORMVEREISTEN - OMVANG

15º BESLAG — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ONDERZOEK - VORMVEREISTEN - OMVANG

16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STUKKEN OM TE VERGELIJKEN MET HET VAN VALSHEID 
BETICHTE STUK - RECHTSPLEGING - NEERLEGGING TER GRIFFIE - VORMVEREISTEN - NIET-
INACHTNEMING - SANCTIE

17º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STUKKEN OM TE VERGELIJKEN 
MET HET VAN VALSHEID BETICHTE STUK - RECHTSPLEGING - NEERLEGGING TER GRIFFIE - 
VORMVEREISTEN - NIET-INACHTNEMING - SANCTIE

18º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN

19º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN

1º en 2º Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het  
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Ger.W., bij de  
uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter  
door  de  voorzitter  van  het  gerecht,  overeenkomstig  van artikel  779,  tweede  lid,  van  
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen 
van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht;  de beschikking van de voorzitter tot  
aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd1.  (Artt. 778 en 
779, tweede lid, Ger.W.)

3º en 4º Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking,  

1 Cass. 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, A.C., 2002, nr. 354. 
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wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  het  hoger  beroep  van  de 
inverdenkinggestelde tegen die beschikking niet-gegrond verklaart. 

5º  en  6º  Het  onderzoeksgerecht  dat  de  inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele  
rechtbank verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de  
vaststelling  dat  ze  bewezen  zijn,  ook  al  worden  de  redenen  van  de  vordering  
overgenomen; de inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer 
omstandige redengeving, voert  m.b.t.  de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid,  
verzuim of nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat2.  (Artt. 
129, 130, 131, 135, 235bis en 416, Sv.)

7º en 8º De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling 
bedoelde misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet  
dat de strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven 
waarop de verschoningsgrond niet van toepassing is. 

9º en 10º Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te  
doen over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht,  
heeft zij haar rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt  
niet  gestraft  door de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet  te doen,  
maar wordt hersteld door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer 
om haar in staat te stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende  
beschikking te wijzen. (Artt. 127, 129, 130, en 135, §2, Sv.)

11º,  12º,  13º  Artikel  56,  §3,  Sv.  verbiedt  niet  dat  een  door  de  onderzoeksrechter  
gevorderde politiedienst op eigen initiatief  onderzoekingen instelt  met  het  oog op het  
vervullen van hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat.  
(Art. 56, §3, Sv.)

14º en 15º De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders  
aanschaffen  om  als  vergelijking  te  dienen  met  het  overtuigingsstuk  dat  zij  moeten 
onderzoeken. (Artt. 35 en 89, Sv.)

16º en 17º Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te 
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet  
op straffe van nietigheid voorgeschreven3. (Artt. 448 tot 450, en 453, Sv.)

18º en 19º Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen 
aan het Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm 
een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert4. (Artt. 10 en 11, Gw. 
1994; Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0978.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 mei 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert acht middelen aan in een memorie en een negende middel in 

een aanvullende memorie.  Beide memories zijn, als eensluidend verklaard af-

2 Zie Cass. (voltallige zitting), 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, A.C., 2000, nr. 20, met concl. adv.-
gen. DUINSLAEGER; Cass. 13 april 2005, A.R. P.05.0275.F, A.C., 2005, nr. 222, met concl., adv.-gen. 
m.o. CORNELIS in Pas., 2005, nr 222.
3 Zie Cass. 27 mei 1997, A.R. P.96.0002.N, A.C., 1997, nr. 239. 
4 Zie Cass. 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, A.C., 2000, nr. 86.
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schrift, aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de artikelen 779 en 1042 van het Ge-

rechtelijk Wetboek hebben geschonden. Hij leidt die onwettigheid af uit de om-
standigheid dat het aan het Hof voorgelegde dossier niet de beschikking bevat 
van de eerste voorzitter van het hof van beroep op grond waarvan kan worden 
vastgesteld dat de plaatsvervangende raadsheer Marcy daadwerkelijk is aange-
wezen om het arrest uit te spreken ter vervanging van raadsheer Gérard, die aan 
de beraadslaging had deelgenomen.

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van 
het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van 
het Gerechtelijk Wetboek, bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervan-
gen, kan het feit dat die andere rechter door de voorzitter van het gerecht, over-
eenkomstig artikel 779, tweede lid, van hetzelfde wetboek, is aangewezen, wor-
den bewezen door de authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van vals-
heid zijn beticht. De beschikking van de voorzitter tot aanwijzing hoeft in derge-
lijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd.

Blijkens het zittingsblad van 7 mei 2007 van de kamer van inbeschuldiging-
stelling is de zaak er behandeld door de zetel samengesteld uit voorzitter Wil-
lems en de raadsheren Gorlé en Gérard.

Het arrest vermeldt dat het uitgesproken is toen dat gerecht was samengesteld 
uit voorzitter Willems, raadsheer Gorlé en plaatsvervangend raadsheer Marcy, 
waarbij laatstgenoemde bij beschikking van de voorzitter aangewezen werd om 
raadsheer Gérard te vervangen, die wettelijk verhinderd was de uitspraak bij te 
wonen van het arrest waarover hij mede had beraadslaagd overeenkomstig arti-
kel 778 van het Gerechtelijk Wetboek.

Uit die authentieke vaststellingen van het arrest die door geen enkele vermel-
ding van dezelfde aard worden tegengesproken, volgt dat het bepaalde in artikel 
779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek werd nageleefd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest het hoger beroep "ontvankelijk maar niet-ge-

grond verklaart binnen de grenzen die in de redenen worden verduidelijkt" en dat 
de appelrechters, doordat zij de verwijzingsbeschikking niet hebben bevestigd, 
niet volledig uitspraak hebben gedaan over de bij hen aanhangig gemaakte zaak.

Het arrest beslist echter dat het hoger beroep van de eiser "ontvankelijk is bin-
nen de grenzen die in de redenen worden verduidelijkt, maar niet gegrond is".

In dat verband mist het middel feitelijke grondslag, aangezien het berust op 
een onjuiste lezing van de bestreden beslissing. 
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Voor het overige heeft een beschikking tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank uitwerking wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger 
beroep  van  de  inverdenkinggestelde  tegen  die  beschikking  niet-gegrond  ver-
klaart.

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Vierde middel
In zoverre de eiser staande houdt dat de verwijzingsbeschikking niet heeft ge-

antwoord op zijn conclusie, zonder dat hij daarbij vermeldt op welke vordering, 
verweer of exceptie de eerste rechter niet zou hebben geantwoord, is het middel 
niet ontvankelijk.

Artikel 149 van de Grondwet geldt niet voor de onderzoeksgerechten die uit-
spraak doen in het kader van de regeling van de rechtspleging.

Het  onderzoeksgerecht  dat  de  inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele 
rechtbank verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren 
door de vaststelling dat ze voorhanden zijn, zelfs door de redenen van de vorde-
ring aan te nemen.

De inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer om-
standige redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatig-
heid, verzuim of nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep 
ontstaat.

Dienaangaande faalt het middel naar recht.
Bovendien voert de eiser een tegenstrijdigheid in het arrest aan, aangezien het 

beslist dat de appelrechters geen rechtsmacht hebben om uitspraak te doen over 
het bestaan van telastleggingen en toch het hoger beroep ontvankelijk verklaart 
m.b.t. tot de exceptie afgeleid uit de verschoningsgrond van bloedverwantschap 
die het in het kader van de telastleggingen onderzoekt.

Het arrest bevat de gelaakte tegenstrijdigheid niet. Het beslist niet dat het ho-
ger beroep van de eiser de beoordeling van de verschoningsgrond van bloedver-
wantschap door de kamer van inbeschuldigingstelling met zich brengt. Het be-
perkt zich ertoe vast te stellen dat die niet van toepassing is op de loutere in de 
verwijzingsbeschikking bedoelde telastlegging van valsheid in geschriften, en al-
dus  de  door  de  eiser  aangevoerde  exceptie  van  niet-ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering af te wijzen.

In dat opzicht mist het middel feitelijke grondslag.
(...)
Zesde middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel dat de in het antwoord op het vierde middel afgewezen vaststel-

ling herhaalt, is niet ontvankelijk.
Tweede en vierde onderdeel samen
De eiser houdt staande dat, aangezien hij zich op de verschoningsgrond van 
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bloedverwantschap kan beroepen voor de feiten die als misbruik van vertrouwen 
zijn gekwalificeerd, de tegen hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk zijn.

De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling 
bedoelde misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, be-
let niet dat de strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor 
de misdrijven waarop de verschoningsgrond niet van toepassing is.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt in zoverre naar recht.
Derde onderdeel 
De eiser verwijt het bestreden arrest en de verwijzingsbeschikking die door dat 

arrest wordt bevestigd, dat ze niet volledig uitspraak hebben gedaan over de zaak 
die bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt door geen uitspraak te doen 
over de telastlegging misbruik van vertrouwen vervat in de klacht met burgerlij-
kepartijstelling en in de vordering tot onderzoek.

Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak 
te doen over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uit-
gebracht, heeft zij haar rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend.

Het door de eiser gelaakte verzuim wordt dus niet gestraft door de beslissing 
over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld door 
een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te 
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschik-
king te wijzen.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Achtste middel
Het middel houdt staande dat het arrest het recht van verdediging van de eiser 

miskent  en  de  artikelen  35,  89  en  453  van  het  Wetboek  van  Strafvordering 
schendt doordat het weigert de vaststellingen als onregelmatig te beschouwen die 
speurders hebben afgeleid uit het microscopisch onderzoek van het van valsheid 
betichte stuk, maar die, volgens hem, werden gemaakt buiten de grenzen van de 
machtiging die zij van de onderzoeksrechter hadden verkregen nadat zij het stuk 
met een blanco document hadden vergeleken.

Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen de feitelijke be-
oordeling door de appelrechters die een onderzoek van feitelijke gegevens ver-
eist, waarvoor het Hof geen rechtsmacht heeft.

Voor zover de door de eiser geuite grieven betrekking hebben op de wettelijke 
bewijswaarde van de gegevens die vermeld staan in het proces-verbaal van de 
onderzoekers van het laboratorium van wetenschappelijke politie, is het middel, 
dat geen verband houdt met het arrest, eveneens niet ontvankelijk.

Artikel 56, §3, van het Wetboek van Strafvordering verbiedt niet dat een door 
de onderzoeksrechter gevorderde politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen 
instelt met het oog op het vervullen van hun opdracht, behoudens andersluidende 
beslissing van die magistraat.

De voornoemde artikelen 35 en 89 zijn niet van toepassing op het stuk dat de 
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speurders aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat 
zij dienen te onderzoeken en het in artikel 453 bepaalde vormvereiste is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven.

Dienaangaande faalt het middel naar recht.
Overigens berust de grief betreffende de miskenning van het recht van verde-

diging volledig op de tevergeefs aangevoerde schending van de door de eiser 
aangewezen wetsbepalingen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het  overige  vraagt  de  eiser  dat  het  Hof  de  onderstaande  prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof stelt: "Is het, gelet op de vooruitgang die de 
wetenschappelijke politie maakt, waardoor de laboratoria van de wetenschappe-
lijke politie van de federale politie analyses voorlegt die even betrouwbaar blij-
ken te zijn als die van privélaboratoria, niet discriminerend en strijdig met het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat een laboratorium van de 
wetenschappelijke politie van de federale politie ambtshalve handelt en zonder 
enig a priori toezicht op zijn opdracht, terwijl de privé-laboratoria, wat hen be-
treft,  wanneer  ze vergelijkbare analyses moeten uitvoeren,  strikte  procedurele 
waarborgen van de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek moeten 
naleven?".

Aangezien de voorgestelde vraag niet preciseert  welke norm een schending 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert, is het Hof niet ertoe gehou-
den ze te stellen.

(...)
Ambtshalve toetsing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. F. Remy, Dinant, D. Remy, Dinant en O. Barthélemy, Dinant.

Nr. 439

1° KAMER - 27 september 2007

1º NATIONALITEIT - STAATLOZEN - VERDRAG - TOEPASSELIJKHEID

2º NATIONALITEIT - STAATLOZE - ERKENNING - WEIGERING - REDEN

1º Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende de status 
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van staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezitten.  (Art. 1.1, 
Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te 
New-York)

2º De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrokkene niet  
het bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere nationaliteit. (Artt. 
1.1 en 1.2, Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 
1954, te New-York)

(C.)

ARREST

(A.R. C.06.0390.N)

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

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1.1. van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen, onderte-

kend te New York op 28 september 1954, dat in België volkomen uitwerking 
heeft met toepassing van artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goed-
keuring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York;

- voor zoveel als nodig artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goed-
keuring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de 

oorspronkelijk bij eenzijdig verzoekschrift ingestelde vordering van de eiseres, 
het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond, op grond van de vol-
gende motieven:

"4. beoordeling
1.
In de bestreden beschikking heeft de eerste rechter, op grond van een oordeel-

kundige motivering, die door het (hof van beroep) wordt bijgetreden en overge-
nomen, terecht geoordeeld dat het verzoek dient afgewezen te worden.

2.
In art. 1 van het Verdrag van 28 september 1954 tot regeling van het statuut 

van staatlozen, wordt gesteld dat met de term staatloze persoon iemand wordt 
aangeduid die door geen enkele staat wordt beschouwd als zijn onderdaan.

Nu  een  toestand  van  staatloosheid  nooit  vrijwillig  mag  gecreëerd  worden, 
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dient niet alleen nagegaan te worden of (de eiser) bij toepassing van de bestaande 
wetgeving geen staatsburgerschap bezit, maar ook of hij zulks niet kan bekomen.

3.
(De eiser) verklaarde in het bezit te zijn geweest van een oud USSR-paspoort, 

doch dat dit afgenomen werd op 5 september 2002 door de politie of veiligheids-
dienst.

(De eiser) stelt nooit in het bezit te zijn gesteld van een Georgisch paspoort of 
reispas, nu hij afkomstig is uit de streek van Abchazië en de Georgische overheid 
systematisch weigert aan inwoners van Abchazië de Georgische nationaliteit toe 
te kennen.

Uit het attest van de Consulaatafdeling van de Ambassade van Georgië dd. 18 
mei 2004 (waarvan een fotokopie wordt neergelegd) blijkt immers enkel dat het 
onmogelijk is voor de Consulaire sectie om de identiteit van (de eiser) te bevesti-
gen, nu hij geen enkel Georgisch document (kan) voorleggen en het niet beves-
tigd is dat hij tot de Georgische nationaliteit (behoort).

Hieruit valt enkel af te leiden dat de Georgische nationaliteit niet kan beves-
tigd worden, doch geenszins dat (de eiser) de Georgische nationaliteit niet kan 
bekomen.

Enkele algemene beschouwingen hierover in op het internet gepubliceerde ar-
tikels vormen uiteraard geen bewijs van het feit dat de Georgische nationaliteit in 
casu niet kan bekomen worden.

4.
Bijgevolg kan het verzoek tot het bekomen van het statuut van staatloze niet 

ingewilligd  worden  en  dient  de  bestreden  beschikking  te  worden  bevestigd". 
(blz. 2, halverwege, t.e.m. blz. 3, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
1. Het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen, ondertekend te New York 

op 28 september 1954, hieronder afgekort als Staatlozenverdrag, strekt ertoe de 
elementaire rechten vast te leggen die moeten worden toegekend aan personen 
die geen nationaliteit bezitten.

Met toepassing van artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeu-
ring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York, heeft het Staatlozenverdrag 
volkomen uitwerking in België.

Artikel 1.1. van het Staatlozenverdrag definieert het begrip staatloze als een 
persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan 
wordt beschouwd, en niet als een persoon die door geen enkele staat, krachtens 
diens wetgeving, als onderdaan kan of zou kunnen worden beschouwd.

2. Het hof van beroep overweegt dat, aangezien een toestand van statenloos-
heid niet vrijwillig mag worden gecreëerd, niet alleen moet worden nagegaan of 
de eiser met toepassing van de bestaande wetgeving geen staatsburgerschap be-
zit, maar ook of hij dat niet kan bekomen.

Voorts overweegt het hof van beroep dat de eiser verklaarde nooit in het bezit 
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te zijn geweest van een Georgisch paspoort of een Georgische reispas, aangezien 
hij afkomstig is uit de streek van Abchazië en de Georgische overheid systema-
tisch weigert aan inwoners van Abchazië de Georgische nationaliteit toe te ken-
nen. Uit het door de eiser voorgelegde attest van de Consulaatafdeling van de 
Ambassade van Georgië valt volgens het hof van beroep enkel af te leiden dat de 
Georgische nationaliteit niet kan bevestigd worden, maar geenszins dat de eiser 
de Georgische nationaliteit niet kan bekomen. Het hof van beroep voegt daaraan 
toe dat geen bewijs voorligt van het feit dat de eiser de Georgische nationaliteit 
niet kan bekomen.

Door op die gronden het hoger beroep van de eiser af te wijzen en aldus te oor-
delen dat de eiser niet de hoedanigheid van staatloze kan worden toegekend om-
dat hij niet bewijst dat zij de Georgische nationaliteit niet kan bekomen, schendt 
het hof van beroep artikel 1.1. van het Staatlozenverdrag en artikel 1 van de wet 
van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van dat verdrag.

Conclusie
Het hof van beroep beslist niet wettig dat, opdat hen het statuut van staatloze 

zou kunnen worden toegekend, de eiser ook moet aantonen dat hij geen staats-
burgerschap kan bekomen. Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de 
eiser bijgevolg niet wettig ongegrond (schending van artikel 1.1. van het Verdrag 
betreffende de Status van Staatlozen, ondertekend te New York op 28 september 
1954, dat in België volkomen uitwerking heeft met toepassing van artikel 1 van 
de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de 
Status van Staatlozen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 september 1954, te 
New York, en artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van 
het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, onderte-
kend op 28 september 1954, te New York).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1.1 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, 

ondertekend op 28 september 1954 te New York, en goedgekeurd bij wet van 12 
mei 1960, geldt voor de toepassing van dit Verdrag als staatloze, een persoon die 
door  geen  enkele  Staat  krachtens  diens  wetgeving,  als  onderdaan  wordt  be-
schouwd.

Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende 
de status van staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezit-
ten. 

De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrok-
kene niet het bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere 
nationaliteit.

2. De appelrechters oordelen dat, nu een toestand van staatloosheid niet vrij-
willig mag gecreëerd worden, niet alleen nagegaan moet worden of de betrokke-
ne bij toepassing van de bestaande wetgeving geen staatsburgerschap bezit, maar 
ook of hij zulks niet kan verwerven.

Zij stellen vast dat de eiser, volgens zijn verklaringen, in het bezit is geweest 
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van een oud USSR-paspoort, dat hem evenwel afgenomen werd op 5 september 
2002, en dat niet bevestigd kan worden dat de eiser de Georgische nationaliteit 
heeft.

Zij beslissen dat het verzoek van de eiser tot het verkrijgen van het statuut van 
staatloze niet kan worden ingewilligd, omdat niet is aangetoond dat de eiser de 
Georgische nationaliteit niet kan verwerven.

3. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 1.1 van het Ver-
drag betreffende de status van staatlozen.

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

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

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

27 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 440

1° KAMER - 27 september 2007

GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - HOGER BEROEP - BESLISSING TOT VERDER 
VERBLIJF - VOORWERP - BELANG

De  vernietiging  van  de  door  de  in  observatie  genomen  geesteszieke  bestreden 
observatiemaatregel  heeft  tot  gevolg  dat  de  daaropvolgende  door  de  vrederechter 
bevolen maatregel tot zijn verder verblijf in de instelling onregelmatig wordt, waardoor de  
geesteszieke  een  blijvend  belang  heeft  om  zijn  hoger  beroep  tegen  die 
observatiemaatregel te handhaven en dit hoger beroep nog steeds een voorwerp heeft,  
al  is  de betwiste observatieperiode verstreken vooraleer  uitspraak is  gedaan over dit  
rechtsmiddel en is dat verder verblijf reeds bevolen. (Artt. 9,eerste en vijfde lid, 11,eerste 
lid, 13,eerste lid, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke)

(K. T. PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN)

ARREST

(A.R. C.06.0566.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in hoger beroep gewezen op 12 

september 2006 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18 en, voor zoveel als nodig, 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 8, §1, tweede lid, 13, 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, en 34, 

derde lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de per-
soon van de geesteszieke.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger 

beroep van de eiseres zonder voorwerp, op grond van de volgende motieven:
"Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 17 augustus 

2006, heeft (de eiseres) hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de Vre-
derechter van het kanton Lier d.d. 3 augustus 2006, waarbij het verder verblijf 
van (de eiseres) bevolen werd in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus te 
Duffel voor een ter observatieneming voor een duurtijd van 40 dagen, die aan-
vangt vanaf 28 juli 2006 om te eindigen op 6 september 2006;

Gelet op het bestreden vonnis van de Vrederechter van het kanton Lier d.d. 3 
augustus 2006 (A. R. 06B493);

Gehoord op heden in raadkamer de patiënte bijgestaan door haar raadsman;
Gezien het proces-verbaal van verhoor van (de eiseres) opgemaakt in raadka-

mer op 5 september 2006;
Gehoord in raadkamer ter  terechtzitting van dinsdag 5 september 2006 het 

Openbaar Ministerie in zijn advies;
De rechtbank stelt vast dat er reeds een nieuw vonnis is tussengekomen, zodat 

het hoger beroep thans zonder voorwerp is".
(...)
De rechtbank van eerste aanleg beslist tevens om de kosten ten laste van de ei-

seres te leggen.
(...)
Grieven
1.1. Krachtens artikel 9, eerste lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke (hieronder afgekort als Gees-
tesziekenwet) kan de procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich be-
vindt, in spoedeisende gevallen beslissen dat deze ter observatie zal worden op-
genomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
aldus op 28 juli 2006 besliste om de eiseres ter observatie op te nemen in het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus.

Krachtens artikel 9, vijfde lid, van de Geestesziekenwet geeft de procureur des 
Konings binnen vierentwintig uren na zijn beslissing daarvan kennis aan de vre-
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derechter van de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woonplaats of, bij 
gebreke daarvan nog aan de vrederechter van de plaats waar de zieke zich be-
vindt en dient bij hem het verzoekschrift in bedoeld in artikel 5.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
op 31 juli 2006 aan het vredegerecht van het kanton Lier kennis gaf van zijn be-
slissing tot opneming ter observatie van de eiseres en op diezelfde datum bij het 
vredegerecht van het kanton Lier het in artikel 5 bedoelde verzoekschrift indien-
de.

Op grond van artikel 9, zevende lid, van de Geestesziekenwet is de procedure 
bepaald in de artikelen 6, 7 en 8 mede van toepassing wanneer de procureur des 
Konings bij dringendheid beslist tot opneming ter observatie. Krachtens artikel 
8, §1, tweede lid, van de Geestesziekenwet doet de vrederechter, na op de zitting 
alle partijen te hebben gehoord, bij omstandig gemotiveerd vonnis uitspraak in 
openbare terechtzitting binnen tien dagen na de indiening van het verzoekschrift. 
Artikel 11, eerste lid, van de Geestesziekenwet bepaalt dat de observatie niet lan-
ger mag duren dan veertig dagen.

Het vredegerecht van het kanton Lier beval aldus bij vonnis van 3 augustus 
2006 de ter observatieneming van de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-
Norbertus voor een termijn van veertig dagen met aanvang op 28 juli 2006 en 
einde op 6 september 2006.

(...)
De zieke, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn advocaat kunnen op grond 

van artikel 30, §2, eerste lid, van de Geestesziekenwet hoger beroep instellen te-
gen de vonnissen door de vrederechter  gewezen met  toepassing van die wet. 
Krachtens artikel 30, §3, eerste lid, van de Geestesziekenwet wordt het hoger be-
roep ingesteld bij verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die de datum van de zitting bepaald, en wordt de zaak toegewezen 
aan een kamer met drie rechters.

De eiseres stelde bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 17 augustus 2006 
tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen 
vonnis  (waarbij  de  ter  observatieneming werd  bevolen  voor  een  termijn  van 
veertig dagen met aanvang op 28 juli 2006 en einde op 6 september 2006) hoger 
beroep in bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. De rechtbank van 
eerste aanleg stelt dat overigens zelf in het bestreden vonnis vast. (...)

Krachtens artikel 13, eerste lid, van de Geestesziekenwet zendt de directeur 
van de instelling, indien de toestand van de zieke zijn verder verblijf in de instel-
ling na het verstrijken van de observatieperiode vereist, ten minste vijftien dagen 
vóór het verstrijken van de termijn bepaald voor de opneming ter observatie, aan 
de  vrederechter  een omstandig  verslag  van de  geneesheer-diensthoofd dat  de 
noodzaak van verder verblijf bevestigt.

De heer D.A., directeur van het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, legde 
aldus een verzoek tot verder verblijf neer ter griffie van het vredegerecht van het 
kanton Lier op 22 augustus 2006. (...)

Krachtens artikel 13, tweede lid, van de Geestesziekenwet zijn bij toepassing 
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van de procedure tot verder verblijf de artikelen 7 en 8 van die wet mede van 
toepassing. Krachtens artikel 8, §1, tweede lid, van de Geestesziekenwet doet de 
vrederechter, na op de zitting alle partijen te hebben gehoord, bij omstandig ge-
motiveerd vonnis uitspraak in openbare terechtzitting binnen tien dagen na de in-
diening van het verzoekschrift. Artikel 13, derde lid, van de Geestesziekenwet 
bepaalt dat de vrederechter uitspraak doet bij voorrang boven alle andere zaken. 
De vrederechter stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van de Geesteszieken-
wet de duur van het verder verblijf vast, die twee jaar niet te boven mag gaan.

Het vredegerecht van het kanton Lier verklaarde bij vonnis van 31 augustus 
2006 het verzoek tot verder verblijf gegrond. Het vredegerecht beval het verder 
verblijf van de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus voor een ter-
mijn van ten hoogste zes maanden met aanvang na het verstrijken van de termijn 
van opneming ter observatie, zijnde 6 september 2006. (...)

1.2.1. De rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over het door de eiseres 
tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen 
vonnis (waarbij de opneming ter observatie werd bevolen) ingestelde hoger be-
roep, stelt vast dat "er reeds een nieuw vonnis is tussengekomen, zodat het hoger 
beroep thans zonder voorwerp is".

(...)
De rechtbank van eerste aanleg bedoelt met het "nieuw vonnis" het door het 

vredegerecht van het kanton Lier op 31 augustus 2006 gewezen vonnis waarin 
het verzoek tot verder verblijf gegrond werd verklaard en het verder verblijf van 
de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus voor een termijn van ten 
hoogste zes maanden met aanvang na het verstrijken van de termijn van opne-
ming ter observatie (d.i. 6 september 2006), werd bevolen.

De rechtbank van eerste aanleg is aldus van oordeel dat het hoger beroep door 
de eiseres (met toepassing van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de 
Geestesziekenwet) ingesteld tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier 
op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd 
bevolen, zonder voorwerp wordt aangezien het vredegerecht van het kanton Lier 
vooraleer zij zelf over het hoger beroep (door de eiseres ingesteld tegen het door 
het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waar-
bij haar opneming ter observatie werd bevolen) uitspraak doet, bij vonnis van 31 
augustus 2006 (met toepassing van de artikelen 13 en 8, §1, tweede lid, van de 
Geestesziekenwet)  het  verzoek tot  verder  verblijf  gegrond heeft  verklaard en 
dienvolgens het verder verblijf van de eiseres heeft bevolen. De rechtbank van 
eerste aanleg is aldus van oordeel dat een door de vrederechter in de loop van de 
beroepsprocedure gewezen vonnis waarbij (op grond van de artikelen 13 en 8, 
§1, tweede lid, van de Geestesziekenwet) het verder verblijf van de zieke wordt 
bevolen, het door de zieke (op grond van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste 
lid, van de Geestesziekenwet) tegen het vonnis van de vrederechter waarbij zijn 
opneming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep zonder voorwerp 
maakt.

1.2.2. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvorde-
ring niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen. 
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Artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het belang een 
reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn. Het belang is ieder materieel of 
moreel - daadwerkelijk, maar niet theoretisch - voordeel dat de eiser kan halen 
uit de vordering die hij instelde.

De algemene hierboven omschreven toelaatbaarheidsvereisten voor het instel-
len van een vordering, vastgelegd in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gelden krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens 
in hoger beroep. De partij die hoger beroep instelt, dient daarbij op grond van de 
artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek een reeds verkregen en 
dadelijk belang te hebben.

Het belang moet voorhanden blijven gedurende het volledige geding in hoger 
beroep. Indien het belang in de loop van het geding in hoger beroep wegvalt, is 
het hoger beroep zonder voorwerp geworden.

1.2.3. De eiseres behoudt haar belang bij het beslechten van de betwisting aan-
gaande het rechtmatig en/of regelmatig karakter van haar opneming ter observa-
tie (en behoudt aldus haar belang bij het door haar tegen het op 3 augustus 2006 
door het vredegerecht van het kanton Lier gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep), ook al werd door het 
vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 haar verder 
verblijf bevolen. Immers, indien het door de eiseres tegen het door het vredege-
recht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen ingestelde hoger beroep, door de appelrechter 
ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard en dienvolgens door de appel-
rechter zou geoordeeld worden dat het vredegerecht van het kanton Lier onte-
recht (of onregelmatig) besliste tot een opneming ter observatie, zou ook de door 
het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 bevolen 
maatregel  van verder verblijf  geen rechtsgrond meer bezitten.  De gebeurlijke 
vernietiging van de (door het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 3 
augustus 2006 bevolen) observatiemaatregel door de appelrechter, zou tot gevolg 
hebben dat ook de (door het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 
augustus bevolen) maatregel van verder verblijf geen rechtsgrond meer bezit. De 
maatregel van verder verblijf kan immers slechts volgen op de (regelmatig en te-
recht bevolen) observatiemaatregel: zonder (regelmatige en terechte) opneming 
ter observatie kan geen sprake zijn van verder verblijf. Het lot van de maatregel 
van verder verblijf, is dus in zekere mate afhankelijk van het lot van de observa-
tiemaatregel en niet omgekeerd.

Het door het vredegerecht van het kanton Lier op 31 augustus 2006 gewezen 
vonnis waarbij op grond van de artikelen 13 en 8, §1, tweede lid, van de Geestes-
ziekenwet het verder verblijf van de eiseres werd bevolen, maakt het door de ei-
seres op grond van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de Geesteszie-
kenwet tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 
gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd bevolen, ingestelde 
hoger beroep aldus niet zonder voorwerp.

Aangezien de eiseres haar belang behoudt bij (een ontvankelijk en gegrondver-
klaring van) het door haar tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 
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3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd be-
volen, ingestelde hoger beroep en het door haar ingestelde hoger beroep aldus 
nog een reden van bestaan (een voorwerp) heeft nadat het vredegerecht van het 
kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 besliste tot verder verblijf, verklaart 
de rechtbank van eerste aanleg het door de eiseres tegen het door het vredege-
recht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep niet wettig zonder 
voorwerp op grond van de overweging dat "er reeds een nieuw vonnis is tussen-
gekomen" (waarbij door het vredegerecht van het kanton Lier het verder verblijf 
werd bevolen).

Conclusie
Door het hoger beroep van de eiseres zonder voorwerp te verklaren, schendt de 

rechtbank van eerste aanleg de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 8, §1, tweede lid, 13, 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de wet 
van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszie-
ke.

De rechtbank van eerste aanleg beslist evenmin wettig om de kosten ten laste 
van de eiseres te leggen (schending van artikel 34, derde lid, van de wet van 26 
juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 9, eerste en vijfde lid, van de wet van 26 juni 1990 

betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (hierna: Gees-
tesziekenwet) kan de Procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich be-
vindt, in spoedeisende gevallen beslissen dat deze ter observatie zal worden op-
genomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst, en geeft hij daarvan kennis 
aan de vrederechter van de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woon-
plaats of, bij gebreke daarvan nog aan de vrederechter van de plaats waar de zie-
ke zich bevindt en dient bij hem het verzoekschrift in, bedoeld in artikel 5.

Overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de Geestesziekenwet mag de obser-
vatie niet langer duren dan veertig dagen, terwijl, indien de toestand van de zieke 
zijn verder verblijf in de instelling na het verstrijken van de observatieperiode 
vereist, overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van voormelde wet, de directeur 
van de instelling, ten minste vijftien dagen voor het verstrijken van de termijn 
bepaald voor de opneming ter observatie, aan de vrederechter een omstandig ver-
slag van de geneesheer-diensthoofd zendt dat de noodzaak van verder verblijf 
bevestigt.

2. Een beslissing tot opneming ter observatie gaat noodzakelijk de beslissing 
tot verder verblijf vooraf. 

Beide zijn onderscheiden maatregelen die elk een afzonderlijke maximale duur 
hebben en aan eigen voorwaarden zijn onderworpen. 

De beslissing tot verder verblijf is geen loutere herhaling van de initiële obser-
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vatiebeslissing maar heeft een andere draagwijdte en kan alleen geldig genomen 
worden indien er voorafgaandelijk een rechtmatige beslissing is genomen over 
de observatie van de geesteszieke.

3.  Indien  de  betwiste  initiële  observatieperiode  verstreken  is  vooraleer  uit-
spraak is gedaan over het hoger beroep tegen die observatie en een verder ver-
blijf reeds bevolen is, heeft het hoger beroep tegen de initiële opneming ter ob-
servatie nog steeds een voorwerp. 

De vernietiging van de bestreden observatiemaatregel heeft immers tot gevolg 
dat een daaropvolgende maatregel door de vrederechter bevolen met betrekking 
tot een verder verblijf onregelmatig wordt.

De in observatie genomen geesteszieke heeft een blijvend belang om in die 
omstandigheden zijn hoger beroep te handhaven.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de verweerder op 31 juli 2006 een verzoekschrift heeft neergelegd bij de Vre-

derechter van het kanton Lier met mededeling van de spoedeisende opneming 
van de eiseres en verzoek tot handhaving van de opneming ter observatie;

- bij vonnis van 3 augustus 2006 deze ter observatieneming bevolen werd door 
voormelde vrederechter voor een periode aanvangend op 28 juli 2006 tot 6 sep-
tember 2006;

- de eiseres met verzoekschrift neergelegd op 17 augustus 2006 hoger beroep 
heeft ingesteld tegen voormelde beslissing tot inobservatieneming, waarop dags-
telling werd verleend voor de zitting van 5 september 2006 en het bestreden von-
nis werd verleend;

- door de directeur van de instelling inmiddels een attest werd overgemaakt 
aan de  vrederechter  met  vermelding  dat  een  verdere  behandeling in  gesloten 
dienst noodzakelijk is;

- hierop bij vonnis van 31 augustus 2006 door de vrederechter het verder ver-
blijf werd bevolen voor een duurtijd van ten hoogste zes maanden met ingang op 
6 september 2006;

5. De appelrechters die oordelen dat "er reeds een nieuw vonnis is tussengeko-
men, zodat het hoger beroep thans zonder voorwerp is" en er aldus van uitgaan 
dat ingevolge de beslissing tot verdere behandeling in eerste aanleg het belang 
bij de behandeling van het rechtsmiddel tegen de eerste beslissing ter inobserva-
tieneming achterhaald is, schenden de in het middel aangewezen 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 ge-

deeltelijk vernietigd vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting 
houdende in hoger beroep.

27 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 441

1° KAMER - 28 september 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - VERVANGING VAN REDENEN - BESLISSING - WIJZIGING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF - GRENZEN

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJ DIE BEWEERT HOUDER TE ZIJN 
VAN EEN SUBJECTIEF RECHT - BELANG EN HOEDANIGHEID - ONTVANKELIJKHEID

1º  Ook  al  is  het  Hof  bevoegd  om een  foutieve  reden  van de  bestreden  beslissing  te  
vervangen door rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord, toch  
kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen. 

2º De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook al wordt  
het  betwist,  belang  en  hoedanigheid  om  een  vordering  in  rechte  in  te  stellen;  het 
onderzoek naar het  bestaan of  de draagwijdte  van het  aangevoerde subjectief  recht  
betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering1.  (Artt. 17 en 18, 
Ger.W.)

(Mr. HANSSENS-ENSCH, q.q. faillissement AIR ZAIRE T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MOBILITEIT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0180.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert zes middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in 

burgerlijke zaken, het aan de partijen staat de grenzen van hun geschil zelf te be-

1 Cass. 26 feb. 2004, A.R. C.01.0402.N, nr. 106. 
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palen 
- de artikelen 17, 18 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, verklaart het in-

cidenteel hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en wijst het af, doet het be-
roepen vonnis teniet, behalve in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de kos-
ten, en spreekt opnieuw uit en verklaart de vordering van de eiseres niet-ontvan-
kelijk en wijst ze af en legt de kosten van de beide aanleggen ten laste van de 
failliete boedel, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal 
te zijn weergegeven en meer bepaald op de onderstaande redenen:

"7. Het verdrag van Chicago van 7 december 1944 betreffende de internationa-
le burgerlijke luchtvaart bepaalt dat:

- elke Staat de volledige en uitsluitende soevereiniteit heeft over de luchtruim-
te boven zijn grondgebied (zie artikel 1);

- geen geregelde internationale luchtdienst mag worden geëxploiteerd over of 
tot in het grondgebied van een verdragsluitende Staat behalve met de bijzondere 
toestemming of vergunning van die Staat en in overeenstemming met de voor-
waarden van die toestemming of vergunning (zie artikel 6);

Luidens artikel II van de Overeenkomst van 10 september 1965 hebben België 
en Congo elkaar wederzijds vlieg- en landingsrechten toegekend, met dien ver-
stande dat elke partij het recht behoudt de luchtvaartmaatschappij aan te wijzen 
die belast is met de exploitatie van de erkende diensten op de nader aangeduide 
routes;

Dat voorbehoud impliceert echter niet dat de overeenkomst niet terstond van 
toepassing is en dat een luchtvaartmaatschappij er geen subjectieve rechten kan 
uit halen (P. Frühling en M. Godfroid, "Le nouveau droit aérien belge", T.B.H., 
2000, 555; Brussel, 10 juni 1999, J.T., 1999, 699);

Bijgevolg  houden (de  verweerder)  en de  Regie  der  Luchtwegen tevergeefs 
staande dat de vordering, in se, niet ontvankelijk zou zijn;

8. De (eiseres) geeft echter toe dat zij nooit de bedoeling heeft gehad de activi-
teit van Air Zaïre voort te zetten na het vonnis van faillissementsverklaring;

(Zij) is bovendien van oordeel dat de handelsovereenkomst met S.C.I.B.E. we-
gens het faillissement impliciet is ontbonden. In dat verband dient erop gewezen 
te worden dat Air Zaïre sinds 13 oktober 1994 niet langer de lijn Brussel-Kinsha-
sa exploiteerde, aangezien zij die had uitbesteed aan S.C.I.B.E., die op die lijn 
een van haar vliegtuigen charterde en alle exploitatiekosten droeg;

Doordat de (eiseres) zich ertegen verzet dat S.C.I.B.E. of enige andere maat-
schappij vluchten naar Zaïre zou kunnen organiseren, erkent zij dat zij geen an-
dere bedoeling had dan te proberen aan S.C.I.B.E. of aan een derde het voorrecht 
over te dragen, enerzijds, van de aanwijzing van Air Zaïre als luchtvaartexploi-
tant op de lijn Brussel-Kinshasa en, anderzijds, van de slots waarover zij  be-
schikte op de luchthaven van Brussel-Nationaal;

9. De aanwijzing van de luchtvaartexploitant is een soeverein voorrecht van de 
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Staten. Er wordt zelfs aangenomen dat het gaat om een discretionaire bevoegd-
heid jegens de andere Staat die partij is bij de bilaterale overeenkomst (P. Früh-
ling en M. Godfroid, loc. cit.); Hieruit volgt dat de subjectieve rechten die een 
luchtvaartexploitant uit een bilaterale overeenkomst kan halen niet het recht om-
vatten om een aan derde het voorrecht van zijn eigen aanwijzing over te dragen. 
Het is immers onaanvaardbaar dat de Staten, die partijen zijn bij een bilaterale 
overeenkomst gesloten ter uitvoering van het Verdrag van Chicago van 7 decem-
ber 1944, een luchtvaartexploitant opgelegd zouden krijgen die zij niet zouden 
hebben erkend;

In deze zaak dient te worden vastgesteld dat de Belgische Staat en de Zaïrese 
Staat aanvaard hebben dat S.C.I.B.E. vluchten zou kunnen inrichten tussen Bel-
gië en Zaïre onmiddellijk na het faillissement van Air Zaïre. In strijd met hetgeen 
de (eiseres) staande houdt, is de Zaïrese Staat er niet van uitgegaan dat Air Zaïre 
de maatschappij bleef die hij had aangewezen in juni en in juli 1995, vlak na 
haar faillissement, aangezien uit de brief van 9 april 1996 van de Zaïrese minis-
ter  van  Transport  aan zijn  Belgische  ambtsgenoot  blijkt  dat  de  Zaïrese  Staat 
slechts een 'heraanwijzing' van Air Zaïre vanaf 4 april 1996 heeft overwogen, 
welk verzoek overigens hangende bleef wegens het faillissement van Air Zaïre;

Uit de artikelen III, VI en IX van de Overeenkomst van 10 september 1965 
volgt  dat een failliete  luchtvaartexploitant  die zijn activiteiten heeft  stopgezet 
toch kan beweren dat hij de onderneming is die aangewezen is om de luchtvaart-
lijnen te exploiteren. De artikelen III en VI doelen op een actieve onderneming 
en artikel IX betreft enkel de verhouding tussen de verdragsluitende Staten;

Aangezien die aanwijzing niet overdraagbaar is, kan de (eiseres) het bestaan 
niet doen gelden van enige vergoedbare schade omdat haar het voorrecht van een 
overdracht ontnomen zou zijn door enige fout (van de verweerder) of van de Re-
gie der Luchtwegen;

Doordat de commerciële activiteit niet werd voortgezet, kan er trouwens geen 
sprake zijn van vergoedbare schade ten gevolge van de verhindering om met een 
andere luchtvaartmaatschappij een overeenkomst van code-sharing te sluiten na 
het faillissement;

10. Aangezien Air Zaïre failliet werd verklaard en haar commerciële activiteit 
werd voortgezet, kon zij geen aanspraak meer maken op de slots die haar door de 
luchthaven van Brussel-Nationaal waren toegewezen;

Uit artikel 10 van de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 
1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op 
communautaire luchthavens volgt immers dat elk niet-gebruikt slot wordt inge-
trokken en in de passende slot-pool opgenomen teneinde, indien nodig, opnieuw 
te worden verdeeld;

Zodra de activiteit van een luchtvaartmaatschappij wordt overgedragen, wordt 
haar het slot ontnomen. Het houdt dus op een immaterieel actief te zijn dat te 
gelde kan worden gemaakt door de overdracht aan een derde en het doet weinig 
ter zake dat de luchthavenautoriteit de curator niets heeft gemeld. Sinds 12 juli 
1995 kon de (eiseres) dus niet langer het voorrecht van die slots aan een derde 
overdragen;



Nr. 441 - 28.9.07 HOF VAN CASSATIE 1801 

In tegenstelling tot wat de (eiseres) staande houdt, is de activiteit van de fail-
liete vennootschap niet voortgezet na het faillissement. De vluchten van 13, 20, 
27 juni en 4 juli 1995 zijn weliswaar uitgevoerd onder de aan Air Zaïre toege-
kende  I.A.T.A.-code,  maar  het  staat  vast  dat  ze  werden  uitgevoerd  door 
S.C.I.B.E. in haar naam en voor haar eigen rekening. Het verkeerde gebruik van 
de code 'QC' heeft geen enkele materiële schade veroorzaakt, aangezien Euro-
control ermee heeft ingestemd de verkeersrechten aan S.C.I.B.E. te vragen en het 
niet bewezen is dat Eurocontrol op dat standpunt zou zijn teruggekomen en dat 
de failliete vennootschap dienaangaande de boedelschulden zou hebben moeten 
dragen;

11. De aanwijzing door elk van de verdragsluitende Staten bij  de overeen-
komst van 10 september 1965 van de luchtvaartmaatschappij die hij heeft geko-
zen om zijn luchtvaartrechten uit te oefenen is een soevereine en discretionaire 
beslissing;

Voor  het  overige  kan  een  failliete  luchtvaartexploitant  die  zijn  activiteiten 
heeft stopgezet niet meer beweren dat hij de onderneming is die door een bilate-
rale overeenkomst tussen Staten aangewezen is om de luchtroutes te exploiteren;

Hieruit volgt dat die zelfde exploitant zich niet mag mengen in de onderhande-
lingen tussen de Staten met het oog op de aanwijzing van een andere exploitant. 
Alleen al om die reden kan niet worden aangenomen dat de (eiseres) (de ver-
weerder) kan verwijten dat hij de eenzijdige beslissing van de Zaïrese Staat om 
S.C.I.B.E. als luchtvaartexploitant aan te wijzen, heeft aanvaard;

De (eiseres) kan dus niet aanvoeren dat er een vergoedbare schade bestaat die 
in verband staat met een mogelijke fout die (de verweerder) tijdens die onder-
handelingen zou hebben begaan en meer bepaald door de beslissing van 5 juli 
1995 te hebben goedgekeurd;

12. De (eiseres) heeft er geen belang bij in rechte op te treden aangezien zij 
niet kon doen blijken van een materieel of moreel, daadwerkelijk maar niet theo-
retisch voordeel dat zij uit de vordering kon halen op het ogenblik dat zij die in-
stelde;

Die  vordering  moet  dus  niet-ontvankelijk  worden verklaard,  zoals  (de  ver-
weerder) en de Regie der Luchtwegen staande houden;

Het hoger beroep met betrekking daartoe is gegrond en het incidenteel hoger 
beroep is dat niet".

Grieven
Eerste onderdeel
Geen enkele van de partijen had voor het hof van beroep staande gehouden dat 

de vordering van de eiseres niet ontvankelijk zou zijn omdat zij er geen belang 
bij had in rechte op treden en meer bepaald omdat zij niet kon doen blijken van 
een materieel of moreel, daadwerkelijk maar niet theoretisch voordeel dat zij uit 
de vordering kon halen op het ogenblik dat zij die instelde.

De verweerders hielden immers slechts staande dat de vordering niet ontvan-
kelijk zou zijn op grond dat de Overeenkomst van 10 september 1965 tussen de 
democratische republiek Congo en het koninkrijk België geen rechtstreekse wer-
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king zou hebben gehad en dat de eiseres niet de hoedanigheid zou hebben gehad 
om in rechte op te treden.

Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het heeft gesteund op de 
appelconclusies, het verzoekschrift in hoger beroep, de conclusie in eerste aanleg 
van de verweerders - waarnaar laatstgenoemden verwezen op pagina 1 van hun 
verzoekschrift in hoger beroep - om te beslissen dat de verweerders aanvoerden 
dat de rechtsvordering van de eiseres niet ontvankelijk was wegens gebrek aan 
belang, terwijl zij in werkelijkheid enkel aanvoerden dat die rechtsvordering niet 
ontvankelijk was omdat de Overeenkomst van 10 september 1965 geen directe 
werking had en omdat de eiseres niet de hoedanigheid had om in rechte op te tre-
den, leest het in die conclusies en in dat verzoekschrift een bewering die er niet 
in voorkomt, geeft het daarvan een uitlegging die niet verenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent het bijgevolg die bewijskracht ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het niet op die appelcon-
clusies en dat verzoekschrift heeft gesteund om te beslissen dat de verweerders 
aanvoerden dat de rechtsvordering van de eiseres niet ontvankelijk was wegens 
gebrek aan belang, dan steunt het arrest op een feit dat de rechter uit eigen we-
tenschap bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen en 
schendt het arrest bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek en miskent het het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Op zijn minst is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed aangezien het 
belet na te gaan of de rechter zijn beslissing heeft gegrond op de gegevens die re-
gelmatig in het debat zijn overgelegd en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben  kunnen voeren,  dan  wel  op  zijn  eigen  wetenschap  van  de  feiten,  en 
schendt het bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Overigens schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskent het het in het middel aangewezen beschikkingsbeginsel doordat het uit 
eigen beweging een geschil aanvoert betreffende het belang van de eiser om in 
rechte op te treden, dat door de partijen in hun conclusies werd uitgesloten.

Ten slotte miskent het arrest het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging doordat het de eiseres niet de mogelijkheid biedt haar opmerkingen over die 
grond van niet-ontvankelijkheid aan te voeren.

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechts-

vordering niet worden toegelaten indien de eiser geen belang en hoedanigheid 
heeft om ze om te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook 
al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te 
stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het aangevoerde 
subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vor-
dering.

Luidens de bewoordingen van de aanvullende en samenvattende conclusie van 
de eiseres in hoger beroep, strekte haar rechtsvordering ertoe de verweerders te 
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doen veroordelen tot betaling van 12.394.676,23 euro schadevergoeding.
Indien het in die zin moet worden uitgelegd dat het arrest uit de redenen die 

voorkomen in de punten 7 tot 11 die zijn weergegeven in de aanhef van het mid-
del heeft afgeleid dat het subjectief recht waarvan de eiseres beweerde de houder 
te zijn, niet bestaat en dat de eiseres, bijgevolg, geen belang erbij zou hebben in 
rechte op te treden, ook al betreft die kwestie de gegrondheid van de vordering, 
verwart het ten onrechte het onderzoek van de gegrondheid en van de ontvanke-
lijkheid van de vordering en miskent het arrest het wettelijk begrip 'in rechte op-
treden' (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Indien het, voor het overige, uitgelegd moet worden dat het, zonder verwijzing 
naar de redenen die voorkomen in de punten 7 tot 11 die zijn weergegeven in de 
aanhef van het middel, beslist heeft dat de eiseres geen enkel voordeel uit haar 
rechtsvordering kon halen terwijl eiseres, aan de hand daarvan beweerde houder 
te zijn van een schuldvordering van 12.394.676,23 euro tegen de verweerder en 
dat de betaling van dat bedrag haar een daadwerkelijk en niet theoretisch voor-
deel zou hebben toegekend, miskent het arrest eveneens het wettelijk begrip 'in 
rechte optreden' (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel vertoont geen belang:
De verweerders voeren aan dat de redenen van het arrest waartegen dit onder-

deel opkomt, voldoende zouden zijn om de vordering die het arrest niet-ontvan-
kelijk verklaart, niet-gegrond te verklaren.

Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing 
te vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt ver-
antwoord, toch kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslis-
sing zelf wijzigen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de grondslag van het onderdeel:
Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet 

worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om 
ze in te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook 
al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat zijn vordering ontvankelijk 
kan worden verklaard.

Het onderzoek van het bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die 
partij  aanvoert, houdt geen verband met de ontvankelijkheid maar met de ge-
grondheid van de vordering.

Uit de redenen van het arrest die door het middel zijn weergegeven blijkt dat 
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het hof van beroep het subjectief recht waarop de eiseres de herstelvordering te-
gen de verweerders grondt, als onbestaande heeft beschouwd.

Door op die redenen te steunen om de rechtsvordering wegens gebrek aan be-
lang niet-ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest artikel 17 van het Gerech-
telijk Wetboek.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel, noch van het 

overige gedeelte van het tweede onderdeel van het eerste middel, noch van de 
overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ont-

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

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

28 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Gérard.
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1° KAMER - 28 september 2007

1º ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT - 
RECHTEN VAN DE MENS - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - ADVOCAAT - 
BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT

3º ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - RECHTEN VAN DE 
MENS - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - OPENBAAR NUT - 
EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - ADVOCAAT - 
BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT - 
EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - OPENBAAR NUT - 
ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - RECHTEN VAN DE MENS - 
AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM
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1º en 2º De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten  
de  betaling  van  door  hem  vastgelegde  bijdragen  kan  opleggen  en  de  regel,  die  
uitgevaardigd is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming  
van de vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating  
kan bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die  
bijdragen tot  goede organisatie  van het  beroep van advocaat  en  die,  bijgevolg,  een  
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid, Ger.W.; Art. 1, Aanvullend Protocol nr. 1 bij 
het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955)

3º, 4º en 5º De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord  
wanneer zij  de uitspraak van de raad van de Orde bevestigt  om de advocaat die de 
opgelegde  bijdragen  niet  betaalt,  van  het  tableau  weg  te  laten  en  die  feitelijke  
omstandigheden  naar  voren  brengt  die  uitsluiten  dat  die  maatregel,  die  hier  van 
administratieve aard is, in wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op  
grond waarvan hij is ingesteld1.  (Art. 443, eerste lid, Ger.W.; Art. 1, Aanvullend Protocol 
nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 
mei 1955; Evenredigheidsbeginsel)

(S. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJHET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 18 oktober 2006 gewezen 

door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1. van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

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

- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter zijn beslissingen met re-

denen moet omkleden, dat onder meer is neergelegd in artikel 149 van de Grond-
wet;

- artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Ordre français des avocats 
du barreau de Bruxelles, op 9 mei 1995 goedgekeurd door zijn raad van de Orde;

- de artikelen 447, 451, 455 en 460 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze van 
kracht waren op 9 mei 1995, dus vóór hun wijziging of opheffing bij de wetten 
van 31 december 1999, 22 november 2001 en 21 juni 2006. 

Aangevochten beslissingen
1 Betreffende het evenredigheidsbeginsel, zie Cass. 16 jan. 2002, A.R. P.01.1163.F, nr. 31; Cass. 21 
mei 2003, A.R. P.03.0439.F, nr. 310. 
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De bestreden beslissing wijst het beroep van de eiser af en bevestigt haar be-
slissing van 5 april 2005 die hem om de volgende redenen weglaat van het ta-
bleau van de advocaten:

"Dat op de zitting van 28 september 2006 uit de verklaringen van (de eiser) 
over de in de beslissing van 24 mei 2005 bedoelde bijdragen die op die datum 
eisbaar waren (zijnde 1.307,50 euro), gebleken is dat (de eiser) slechts twee beta-
lingen heeft verricht, de eerste van 150 euro op 19 januari 2006, de tweede van 
300 euro, op de dag zelf van de zitting waarop de zaak terugkomt na de tweede 
heropening van het debat;

Dat (de eiser) op de vraag waarom hij het bepaalde in artikel 10 van het huis-
houdelijk reglement van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
niet nakomt, meldt dat hij allerlei soorten financiële problemen en ook gezond-
heidsproblemen heeft gehad waardoor hij de voornoemde bijdragen niet kon be-
talen;

Dat die door (de eiser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar 
voren heeft gebracht op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor 
de tuchtraad van beroep;

Dat de raadsman van (de eiser) op de zitting van 28 september 2006 gepreci-
seerd heeft dat (de eiser) door de problemen waarmee hij te kampen heeft, ande-
re prioriteiten heeft dan het betalen van bijdragen aan de Orde van een beroep 
waaraan (hij) overigens verklaart gehecht te zijn;

Dat (de eiser) anderzijds bevestigd heeft dat hij bewust niet heeft willen vra-
gen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij beweerde 
ze te kunnen betalen;

Dat moet worden vastgesteld dat (de eiser) na twaalf maanden rechtspleging in 
hoger beroep, waarbinnen twee beslissingen tot heropening van het debat zijn 
gewezen, nog steeds niet in staat is de verplichtingen na te komen die hem krach-
tens artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde zijn opgelegd;

Dat er overigens geen grond bestaat om (eisers) verzoek om afbetalingstermij-
nen in te willigen, aangezien hij zelfs het voorstel tot gespreide betalingen uit 
zijn eerder neergelegde conclusie niet uitvoert; 

Dat bijgevolg het  overige gedeelte  van het  hoger beroep niet  gegrond ver-
klaard moet worden en dat de sanctie voor het niet-nakomen door (de eiser) van 
de verplichtingen bedoeld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de 
Orde français des avocats du barreau de Bruxelles de weglating uit het tableau is, 
zoals deze werd uitgesproken bij beslissing van 5 april 2005 van de raad van de 
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles".

Grieven
De in het middel aangewezen beginselen en wettelijke bepalingen impliceren 

dat de rechter zijn beslissingen met redenen moet omkleden.
In artikel 6.1 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden is vastgelegd dat, wanneer het een geschil betreft over 
het recht om zijn beroep uit te oefenen, eenieder recht heeft op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn door een onaf-
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hankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij de wet is ingesteld. Voor 
die rechterlijke instantie impliceert dat recht dat zij haar beslissing met redenen 
moet omkleden.

Artikel 149 van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed. 
Dat vereiste impliceert dat het vonnis de gegevens vermeldt die de wet als voor-
waarden voor de interne wettigheid van de akte stelt. De motivering stelt het Hof 
van Cassatie immers in staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen. 

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de barreau de Bruxelles legt 
haar rechtssprekende organen dezelfde motiveringsverplichting op.

In een algemeen rechtsbeginsel is dezelfde verplichting vervat, meer bepaald 
in tuchtzaken en in aangelegenheden die gelijkgesteld zijn met tuchtrechtelijke 
geschillen;

In zijn conclusie voor de tuchtraad van beroep legde de eiser uit waarom hij de 
bijdragen niet betaalde:

"De financiële en administratieve toestand (van de eiser) en zijn voorstellen in 
dat verband

a) Dat uit het dossier van de Orde duidelijk blijkt dat de financiële toestand 
(van de eiser) zo delicaat is dat hij echt acrobatische toeren moet verrichten om 
zijn bijdragen te kunnen betalen;

Dat daaraan moet worden toegevoegd dat (de eiser) sinds 1989 met gezond-
heidsproblemen kampt;

Dat er nog meer duidelijkheid moet worden gegeven over twee bijzondere om-
standigheden die zijn financiële toestand alleen maar verergerd hebben:

1. Dat hij meer dan twee jaar lang in eerste lijn voor het bureau voor rechtsbij-
stand heeft gewerkt, en, met uitzondering van twee stortingen, ongeveer ander-
half jaar lang niet werd betaald; dat de raad van de Orde hem had aangeraden 
mevrouw de Keyzer te contacteren; dat de toestand onveranderd bleef (er moest 
zelf een dagvaarding tegen de Belgische Staat worden ingesteld);

2. Dat de toenmalige stafhouder (meester Jean Cruyplants) ten tijde van de uit-
drijving van (de eiser) (woning en kantoor) op 27 juni 2003, aan de raadsman 
van de tegenpartij op 24 juni 2003 een brief had gestuurd waarin hij hem ver-
zocht blijk van soepelheid te geven bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die 
tegen (de eiser) was uitgesproken;

Dat de stafhouder daarnaast, en per brief van dezelfde datum (de eiser) uitge-
nodigd had die confrater snel te contacteren teneinde de praktische regeling van 
zijn vertrek uit te werken;

Dat de raadsman (van de eiser) bij een faxbericht van 26 juni 2003 (gestuurd 
om 10.06 uur) aan die van de tegenpartij het volgende schreef:

'U zult een brief van 24 dezer van de stafhouder hebben ontvangen waarin hij 
u vraagt blijk te geven van soepelheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing 
en mij vroeg om u snel te contacteren teneinde de praktische regeling van het 
vertrek (van de eiser) uit te werken.

Ik ben bijgevolg zo vrij u deze fax te sturen om u voor te stellen elkaar te ont-
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moeten teneinde het eens te raken over die praktische regeling.
Ik veronderstel dat u intussen de instructies hebt opgeschort die u hebt gege-

ven aan de gerechtsdeurwaarder, die, aldus (de eiser) nagelaten heeft hem vijf 
dagen van tevoren te informeren dat zijn meubels zouden worden weggehaald';

Dat de raadsman van de tegenpartij, bij een faxbericht van dezelfde datum (ge-
stuurd om 15.15u), echter het volgende heeft geantwoord:

'Na een telefonisch contact met de vice-stafhouder vanochtend, heeft deze mij 
bevestigd dat ik de uitdrijvingsmaatregel mocht voortzetten, die bijgevolg vast-
gesteld blijft op 27 juni om 8.30u';

Dat we natuurlijk niet weten wat er tijdens dat gesprek werd gezegd zodat we 
ervan kunnen uitgaan dat de toenmalige vice-stafhouder (meester John Bigwood) 
niet alle gegevens van het dossier kende (met inbegrip van de tussenkomst van 
de stafhouder) en tegen wil en dank die jammerlijke beslissingen heeft genomen;

b) Dat de (eiser) wel moet preciseren dat, ook al was de vestigingsvoorwaarde 
nageleefd (hetgeen de raad van de Orde trouwens had vastgesteld bij zijn beslis-
sing van 21 juni 2005), de huurovereenkomst die was gesloten door de associatie 
die hem in haar kantoor had opgenomen, in onderlinge overeenstemming werd 
ontbonden; dat het probleem dus weer actueel is geworden;

Dat (de eiser), concreet, aan de raad (van beroep) voorstelt:
- hem de mogelijkheid te bieden zijn achterstallige bijdragen te voldoen door 

maandelijkse betalingen van 150 euro vanaf 15 juni 2005;
-  hem een redelijke termijn van drie  maanden toe te kennen zodat  hij  een 

nieuw kantoor kan zoeken".
In dit geval antwoordt de bestreden beslissing niet op de door de eiser aange-

voerde middelen volgens welke hij de wanbetaling van de achterstallige bijdra-
gen verantwoord. Zij zinspeelt op de middelen van de eiser maar beantwoordt ze 
met geen enkele van haar overwegingen. De omstandigheid dat "de door (de ei-
ser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar voren heeft gebracht 
op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor de tuchtraad van be-
roep" betekent niet dat die raad die feitelijke gegevens waarover hij voordien 
geen uitspraak had gedaan, niet hoefde in aanmerking te nemen. Het gaat hier 
dus om een werkelijke weigering, zonder enige verantwoording, om die feitelijke 
gegevens in aanmerking te nemen, zowel in zoverre ze eerder waren aangevoerd 
als in zoverre ze werden herhaald.

Aldus vermeldt de bestreden beslissing niet de redenen die de raad van beroep 
ertoe hebben aangezet de eiser met weglating te straffen en stelt zij het Hof niet 
in staat de wettigheid ervan te toetsen. Zij schendt aldus artikel 6.1 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 149 van de Grond-
wet en miskent het algemeen rechtsbeginsel zoals die in het middel zijn aange-
wezen.

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde français des avocats 
du barreau de Bruxelles, op 9 mei 1995 goedgekeurd door zijn raad van de Orde, 
luidt als volgt:

"Le conseil de l'Ordre fixe chaque année les cotisations à payer par les avocats 
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inscrits au tableau, par les stagiaires, par les avocats honoraires, par les membres 
associés du barreau de Bruxelles et par les membres de barreaux étrangers enre-
gistrés à Bruxelles.

L'avocat en défaut d'acquitter sa cotisation, un droit d'inscription ou toute som-
me qu'il doit à l'Ordre est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil 
de l'Ordre pour y présenter ses explications.

Le conseil de l'Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s'il 
échet, son omission, sans préjudice de l'action disciplinaire".

De woorden "s'il échet" in die reglementaire bepaling doen de beslissing tot 
weglating afhangen van de uitoefening, door de bevoegde tuchtoverheid,  van 
haar beoordelingsbevoegdheid.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, om in overeenstemming te zijn met 
die reglementaire bepaling, uitspraak hoorde te doen over de door de eiser aange-
voerde verantwoording teneinde ze te verwerpen. Aangezien zij  dit  niet doet, 
schendt zij die reglementaire bepaling.

Subsidiair,  indien die reglementaire  bepaling geen wettelijke grondslag zou 
hebben, zou daaruit volgen dat de bestreden beslissing, die op die reglementaire 
bepaling steunt, zelf geen wettelijke basis zou hebben en dat zij bijgevolg de arti-
kelen 447, 451, 455 en 460 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, zoals ze toen 
van kracht waren en in die zin worden uitgelegd dat ze de raad van de Orde van 
de balies geen algemene verordenende bevoegdheid zouden verlenen. Door aan 
die reglementaire bepaling een verbindende waarde toe te kennen, schendt de be-
streden beslissing bovendien artikel 159 van de Grondwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs 
op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955; 

- het evenredigheidsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in artikel 1 van het 
Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing wijst het beroep van de eiser af en bevestigt haar be-

slissing van 5 april 2005 die hem om de volgende redenen weglaat van het ta-
bleau van de advocaten:

"Dat op de zitting van 28 september 2006 uit de verklaringen van (de eiser) 
over de in de beslissing van 24 mei 2005 bedoelde bijdragen die op die datum 
eisbaar waren (zijnde 1.307,50 euro), gebleken is dat (de eiser) slechts twee beta-
lingen heeft verricht, de eerste van 150 euro op 19 januari 2006, de tweede van 
300 euro, op de dag zelf van de zitting waarop de zaak terugkomt na de tweede 
heropening van het debat;

Dat (de eiser) op de vraag waarom hij het bepaalde in artikel 10 van het huis-
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houdelijk reglement van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
niet nakomt, meldt dat hij allerlei soorten financiële problemen en ook gezond-
heidsproblemen heeft gehad waardoor hij de voornoemde bijdragen niet kon be-
talen;

Dat de door (de eiser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar 
voren heeft gebracht op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor 
de tuchtraad van beroep;

Dat de raadsman van (de eiser) op de zitting van 28 september 2006 gepreci-
seerd heeft dat (de eiser) door de problemen waarmee hij te kampen heeft andere 
prioriteiten heeft  dan het  betalen van bijdragen aan de Orde  van een beroep 
waaraan (hij) overigens verklaart gehecht te zijn;

Dat (de eiser) anderzijds bevestigd heeft dat hij bewust niet heeft willen vra-
gen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij beweerde 
ze te kunnen betalen;

Dat moet worden vastgesteld dat (de eiser) na twaalf maanden rechtspleging in 
hoger beroep, waarbinnen twee beslissingen tot heropening van het debat zijn 
gewezen, nog steeds niet in staat is de verplichtingen na te komen die hem krach-
tens artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde zijn opgelegd;

Dat er trouwens geen grond bestaat om (eisers) verzoek om afbetalingstermij-
nen in te willigen, aangezien hij zelf geen gevolg geeft aan de aanbiedingen tot 
gespreide betalingen die voorkomen in zijn eerder neergelegde conclusie; 

Dat  bijgevolg het  overige gedeelte  van het  hoger  beroep niet-gegrond ver-
klaard moet worden en dat de sanctie voor het niet-nakomen door (de eiser) van 
de verplichtingen bedoeld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de 
Orde français des avocats du barreau de Bruxelles de weglating uit het tableau is, 
zoals deze werd uitgesproken bij beslissing van 5 apil 2005 van de raad van de 
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles"..

Grieven
Artikel 1 van het Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt: "Alle natuur-
lijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. 
Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algeme-
ne beginselen van het internationaal recht. De voorgaande bepalingen zullen ech-
ter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe 
te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het ge-
bruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de be-
taling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren".

Krachtens die bepaling mag geen enkele advocaat het recht worden ontzegd 
om zijn beroepsactiviteit te blijven uitoefenen behalve bij een door de wet be-
paalde maatregel die het openbaar nut nastreeft en die een billijk evenwicht tus-
sen de in het geding zijnde belangen tot stand brengt.

De bestreden beslissing, in zoverre zij eisers weglating van het tableau beves-
tigt, ontzegt hem het recht om de beroepsactiviteit uit te oefenen die hij al meer 
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dan twintig jaar lang heeft uitgeoefend. Die maatregel  die enkel  op de reden 
steunt dat de eiser zijn aan de raad van Orde verschuldigde bijdragen niet volle-
dig heeft betaald, verantwoordt niet dat hij in verhouding staat tot het daarmee 
nagestreefde openbaar nut.

Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 1 van het Eerste aanvullende 
protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden en miskent zij tevens het evenredigheidsbeginsel waarin de-
zelfde regel is neergelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De bestreden beslissing stelt, gelet op "allerlei soorten financiële problemen en 

ook gezondheidsproblemen" waarvan de eiser melding heeft gemaakt voor de 
raad van beroep, "waardoor hij (zijn) bijdragen niet kon betalen", vast dat "die 
feitelijke gegevens niet  nieuw zijn" en dat,  niettegenstaande "twaalf maanden 
rechtspleging in hoger beroep," en "twee beslissingen tot heropening van het de-
bat", "(de eiser) slechts twee betalingen heeft verricht" en hij "hij nog steeds niet 
in staat is zijn verplichtingen na te komen".

De bestreden beslissing oordeelt dat de eiser, enerzijds, "bewust niet heeft wil-
len vragen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij 
beweerde ze te kunnen betalen", anderzijds, bij monde van zijn raadsman, gepre-
ciseerd heeft dat hij "andere prioriteiten heeft dan het betalen van (zijn) bijdra-
gen", en beslist "dat er geen grond bestaat om (zijn) verzoek om afbetalingster-
mijnen in te willigen, aangezien hij zelfs het voorstel tot gespreide betalingen uit 
zijn (vorige) conclusie".

De bestreden beslissing die aangeeft om welke redenen de raad van beroep ge-
oordeeld heeft de door de raad van de Orde uitgesproken weglating van het ta-
bleau te moeten bevestigen, beantwoordt de in het middel weergegeven conclu-
sie door daarop te antwoorden dat, in de omstandigheden waarop hij wijst, de 
door de eiser aangevoerde gegevens om de wanbetaling van zijn bijdragen te 
verantwoorden, die maatregel niet meer kunnen voorkomen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Krachtens artikel 443, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de raad 

van de Orde de op het tableau ingeschreven advocaten verplichten tot het betalen 
van de bedragen die hij bepaalt.

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde français des avocats 
du barreau de Bruxelles, dat uitgevaardigd is ter uitvoering van die bepaling, be-
paalt jaarlijks de bijdrage die door de advocaten moet worden betaald, dat de ad-
vocaat die nalaat zijn bijdrage te betalen door de penningmeester wordt verzocht 
voor de Raad van de Orde te verschijnen om er zijn bemerkingen voor te leggen 
en dat die raad, die uitspraak doet zoals in tuchtzaken, zo nodig, zijn weglating 
van het tableau uitspreekt, onverminderd de tuchtvervolging.

Die bepalingen die bijdragen tot de goede organisatie van het beroep van ad-
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vocaten, beogen een openbaar nut.
Uit de redenen van de bestreden beslissing die zijn weergegeven in het ant-

woord op het eerste middel, blijkt dat de raad van beroep helemaal niet heeft ge-
steund op de enige reden dat de eiser zijn bijdragen niet volledig heeft betaald, 
maar pas beslist heeft de door de raad van de Orde uitgesproken weglating van 
de eiser van het tableau te bevestigen, nadat hij feitelijke omstandigheden naar 
voren heeft gebracht die uitsluiten dat die maatregel  van administratieve aard 
niet in wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waar-
van hij is ingesteld.

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

28 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu.
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