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Nr. 601

3° KAMER - 3 december 2007

1º RECHTSMISBRUIK - OVEREENKOMST - EENZIJDIGE BEËINDIGING - GEEN AFSTAND - 
UITWERKING

2º OVEREENKOMST — EINDE - EENZIJDIGE BEËINDIGING - GEEN AFSTAND - UITWERKING

1º en 2° Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt  
tot het tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt  
geen enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus  
geen rechtsmisbruik opleveren1. (Art. 1134, B.W.)

( FORTIS BANK nv T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0208.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseres rechtsmisbruik heeft gepleegd en beveelt de heropening 

van het debat teneinde de partijen in staat te stellen hun middelen te doen gelden omtrent 
de schade die uit dit rechtsmisbruik voortvloeit, met name op grond :

"dat (een getuigenverhoor) evenwel niet  noodzakelijk is,  in zoverre uit  de nu reeds 
vaststaande feiten, ongeacht wat de opzegging zelf betreft, blijkt dat de handhaving van 
de opzegging door (de eiseres) in ieder geval rechtsmisbruik oplevert; (...)

dat wanneer de overeenkomst beëindigd wordt, en dan vooral eenzijdig beëindigd, en 
één van de partijen een contractuele sanctie oplegt, die partij meer bepaald gebonden is 
door een verplichting van solidariteit en loyauteit; dat de schuldeiser die het slachtoffer 
wordt van de tekortkoming van zijn schuldenaar, rekening moet houden met de gewettig-
de belangen van zijn medecontractant (Stijns, Van Gerven et Wéry, Chronique de juris-
prudence. Les obligations: les sources, J.T., 1996, p. 703, n° 35 d); dat de rechter in geval 
van misbruik, d.w.z. wanneer de schuldeiser twee mogelijkheden heeft en de voor zijn 
schuldenaar meest schadelijke oplossing uitkiest zonder daar zelf enig bijzonder voordeel 

1 Zie Cass., 9 maart 1973, AC., 1973, 671; Cass., 6 nov. 1987, AC., 1998, AR 5397, nr. 149.
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uit te halen, matigend kan optreden door het recht van de schuldeiser binnen de grenzen 
van de normale uitoefening terug te brengen (J. T. , 1996, p. 708, nr. 46);

dat (de eiseres) zich verschanst achter de overweging dat de regelmatige opzegging van 
de kredieten tot gevolg had dat haar schuldvordering volledig opeisbaar werd en dat zij, 
bij gebrek aan betaling van die schuldvordering, tot de gedwongen uitvoering kon over-
gaan zonder misbruik te plegen, zodat 'er van rechtsmisbruik geen sprake kan zijn' (... );

dat het middel niet ter zake dienend is gezien de uitoefening van een recht niet uitsluit 
dat er van dit recht misbruik kan worden gemaakt, aangezien, integendeel, rechtsmisbruik 
alleen voorkomt naar aanleiding van de uitoefening van een recht;

dat: 'même régulièrement mises en œuvre, des procédures d'exécution deviennent abu-
sives et intolérables lorsque le but poursuivi n'est plus d'obtenir le paiement mais de désta-
biliser le débiteur en confondant exécution et vengeance ou en recherchant de manière im-
pitoyable un résultat même minime, quitte à faire subir un lourd préjudice au saisi' (De 
Leval, Recouvrement et dignité humaine, 15 november 2002, S.P.F.J. 3/Form, Echange 
d'expériences professionnelles entre juges des saisies, p. 7);

dat (de eiseres), door haar beslissing om het krediet stop te zetten en de gedwongen te-
rugbetaling van haar schuldvordering na te streven door op het industrieel gebouw beslag 
te leggen, uit de twee mogelijkheden die zij heeft, de voor haar schuldenaar meest schade-
lijke oplossing uitkiest zonder daar zelf enig bijzonder voordeel uit te halen:

-  de  gedwongen verkoop van het  koetswerkatelier  zal  (de  verweerder)  hoogstwaar-
schijnlijk verplichten aangifte van zijn faillissement te doen, zoals hij dit betreurt; hij gaat 
het voordeel van de verschoonbaarheid vorderen en (de eiseres) loopt dus het risico dat 
haar verhaalsmogelijkheden beperkt worden tot  de prijs  van het onroerend goed; haar 
schuldvordering is echter hoger dan het bedrag van de voorschotten waarmee de bouw-
grond en de bouw gefinancierd werden en het is weinig waarschijnlijk dat de openbare 
verkoop voldoende opbrengt om haar volledig schadeloos te stellen;

- indien zij van de opzegging afziet, zoals (de verweerder) dringend verzoekt, en zijn 
voorstellen inwilligt, worden de achterstallige gelden onmiddellijk betaald en wordt de 
overeenkomst daarenboven op een normale manier voortgezet, zonder risico's te nemen 
die wezenlijk verschillen van die (welke zij) aanvaard heeft bij de opening van het kre-
diet, aangezien de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan zozeer aan toevallige ge-
beurtenissen te wijten zijn dat er geen reden is om te vrezen dat deze zich zouden herha-
len;

dat hoewel de bestraffing van het rechtsmisbruik erin bestaat het recht van de schuldei-
ser binnen de grenzen van de normale uitoefening ervan terug te brengen, dus (van de ver-
weerder) de terugbetaling van de achterstallige gelden te eisen en de maandelijkse terug-
betalingen op regelmatige wijze te hervatten, kan de bank evenwel niet in rechte gedwon-
gen worden de rechtsband die zij verbroken heeft, te herstellen;

dat : 'la résiliation est un acte juridique unilatéral réceptice. Elle produit ses effets de 
plano et irrévocablement, dès l'instant où elle a été adressée à l'autre partie et que celle-ci 
l'a reçue ou, à tout le moins, a pu en prendre connaissance' (Wéry, Vue d'ensemble sur les 
causes d'extinction des contrats, C.U.P., décembre 2001, p. 26, n°. 18); dat : 'dès lors, (...), 
le juge ne pourrait, sous peine d'outrepasser ses pouvoirs, prononcer l'exécution forcée - 
en nature ou par équivalent - du contrat' (Delforge, L'unilatéralisme et la fin du contrat, 
op. cit., p. 112, n° 77); dat : 'seul un accord des deux parties pourrait supprimer les consé-
quences futures de l'acte antérieurement posé' en 'faire renaître le rapport juridique' (Dela-
haye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 1984, p. 125, 218 et 
219; Van Ommeslaghe, Les obligations, Examen de jurisprudence, R.C.J.B.,  1988, n°. 
147, p. 37, 39 en 40);

dat de eenzijdige ontbinding van een overeenkomst het onmiddellijk tenietgaan van de 
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overeenkomst meebrengt en de toevlucht tot de gedwongen uitvoering van de overeen-
komst, al was het bij equivalent,  uitsluit,  maar enkel recht geeft op het herstel van de 
schade ten gevolge van de onrechtmatige  handhaving van die overeenkomst (Cass.,  9 
maart 1973, Pas., 1973, I, 640)".

Grieven
Rechtsmisbruik veronderstelt per definitie het bestaan van een recht.
Te dezen pleegt de (eiseres) volgens het arrest rechtsmisbruik door het handhaven van 

de opzegging van de overeenkomst.
De gevolgen van de beslissing om een overeenkomst op te zeggen, zijn echter de plano 

en onherroepelijk.
Hieruit volgt dus geenszins het recht om de opzegging al dan niet te handhaven en geeft 

de partij die de opzegging ondergaat, evenmin het subjectieve recht om te eisen dat die 
opzegging zonder gevolg zou blijven en zodoende de beëindigde overeenkomst te doen 
herleven. 

Er kan bijgevolg geen sprake zijn van rechtsmisbruik die zou bestaan in het "handha-
ven" van de opzegging of van de ontbinding van een overeenkomst en in de weigering om 
die overeenkomst van kracht te laten blijven.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres dergelijk rechtsmisbruik heeft gepleegd, schendt de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (indien geoordeeld wordt dat het ar-
rest zich op het buitencontractueel terrein heeft begeven), 1134, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek (indien geoordeeld moet worden dat het arrest zijn beslissing grondt op de 
uitvoering van de overeenkomst) en miskent het in het middel bedoelde algemeen rechts-
beginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Aangezien de eenzijdige ontbinding van een overeenkomst onherroepelijk tot 

het tenietgaan ervan leidt, heeft de ontbindende partij geen enkel recht om hier-
van af te zien. Het ontbreken van een dergelijke afstand levert bijgevolg geen 
rechtsmisbruik op ten aanzien van die partij.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres de opening van het aan de verweerder 
toegestane krediet had opgezegd en vervolgens oordeelt dat de eiseres, ongeacht 
of die opzegging al dan niet rechtmatig is geschied, rechtsmisbruik pleegde door 
haar beslissing te handhaven waarbij zij dat krediet stopzette, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het derde middel, die 

niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

3 december  2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Van Ommeslaghe en Gérard.

Nr. 602

3° KAMER - 3 december 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN 
MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN 
MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

3º GRONDWETTELIJK HOF - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN 
GEBONDEN MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERZEKERING - W.A.M.-
VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - 
UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK 
HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - UITWERKING

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG - 
LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - UITWERKING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21  
november 1989, zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april  
1995, de artikelen 10 en 11 Gw. schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële 
vraag heeft gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de  
toepassing van die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het  
bij het ongeval betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 
W.A.M.-wet, t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar1. (Art. 
29bis, W.A.M.-wet 1989; vóór de wijziging ervan bij art. 1, Wet 13 april 1995)

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2007, nr. 602. 
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(A.R. C.06.0421.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 januari 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 5 november 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen 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 33, tweede lid,  36,  40,  eerste lid,  109,  144,  145,  149 en 190 van de 

Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet 

terugwerkende kracht van de wetten;
- de artikelen 1, 2, §1, en 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  (artikel  29bis,  zoals  inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994);

- artikel 28 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989;
- artikel 2, b), van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen be-

treffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwak-
ke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen;

- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat op tegenspraak en in hoger beroep uitspraak doet, bevestigt 

het beroepen vonnis, met als enige wijziging dat het bedrag van de aan de eerste verweer-
der toegekende provisie op 10.000,00 euro gebracht wordt, vermeerderd met de compen-
satoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 10 februari 1995, op een 
schade die, onder voorbehoud, op 37.500,00 euro wordt begroot.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om ook aan de tweede verweerster een pro-
visioneel bedrag van 22.760,67 euro te betalen en wijst een deskundige aan.

Het bestreden vonnis berust op de volgende motivering :
"III. Bespreking
1. Gezag van het arrest van het Arbitragehof
Artikel 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

'het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar aanleiding 
waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, moeten voegen naar het arrest van 
het Arbitragehof'.

Bijgevolg is deze rechtbank gebonden door het arrest nr. 92/98, dat op 15 juli 1998 
door het Arbitragehof in het kader van deze zaak is gewezen.
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2. Draagwijdte van het arrest nr. 92/98
Het litigieuze artikel 29bis, zoals het op het tijdstip van het ongeval van toepassing was, 

sloot elk ongeval waarbij een voertuig op spoorstaven betrokken was, uitdrukkelijk uit het 
vergoedingsstelsel uit.

Welnu, het is net die uitsluiting die het Arbitragehof in zijn arrest nr. 92/98 van 15 juli 
1998 verworpen heeft, aangezien het daarin voor recht zegt dat 'artikel 29bis van de wet 
van 21 november  1989 betreffende de verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de voertui-
gen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het 
voorziet'.

Hoewel deze rechtbank zich moet voegen naar het gezag van dit arrest, moeten voorals-
nog de precieze inhoud en draagwijdte van die beslissing onderzocht worden, waarbij, 
enerzijds, de [eiseres] betoogt dat de rechtbank artikel 29bis niet in zijn geheel mag toe-
passen wegens de ongrondwettigheid ervan en, anderzijds, [de verweerder] betoogt dat de 
rechtbank hem de vergoeding die hij vordert moet toekennen op grond van datzelfde arti-
kel 29bis, aangezien in werkelijkheid alleen de uitsluiting van de voertuigen op spoorsta-
ven uit het toepassingsgebied van dit artikel ongrondwettig is verklaard.

De rechtbank stelt vast dat de invoeging, door het Arbitragehof, van de uitdrukking 'in 
zoverre' in het beschikkend gedeelte de vaststelling van ongeldigheid van het gedeelte van 
de aan zijn toezicht voorgelegde rechtsnorm beperkt (zie wat dat betreft V. Thiry, 'La 
Cour d'arbitrage, compétence et procédure', Kluwer, nrs. 213 e.v.; B. Lombaert, 'Les tech-
niques d'arrêt de la Cour d'arbitrage', Revue belge de droit constitutionnel, 1996, p. 320 
e.v.).

De vaststelling van ongeldigheid wordt zodoende beperkt tot dat gedeelte van het litigi-
euze artikel 29bis dat een ongelijkheid in het leven roept tussen personen die het slachtof-
fer worden van een wegverkeersongeval dat veroorzaakt wordt door een voertuig dat al 
dan niet aan spoorstaven is gebonden (B. Lombaert, op. cit., p. 320-321), waarbij uitdruk-
kingen als 'in zoverre, in die mate' de draagwijdte van de ongeldigverklaring zoveel mo-
gelijk beperken, in dit geval door het gedeelte van de ongrondwettige bepaling zo veel 
mogelijk af te bakenen.

Te dezen rijst de vraag of :
- de rechtbank artikel 29bis zonder de uitsluiting van de voertuigen op spoorstaven mag 

toepassen en, bijgevolg, de facto een ontbrekend recht in het leven mag roepen (aangezien 
er geen enkele andere toepasselijke Belgische bepaling bestaat die op het bestreden artikel 
gelijkt) en zich uiteindelijk in de plaats van de wetgever mag stellen, of 

- integendeel, de toepassing van artikel 29bis gewoonweg geheel geweigerd moet wor-
den, wat zou neerkomen op de feitelijke handhaving van de ongelijkheid tussen de perso-
nen die het slachtoffer worden van een wegverkeerongeval dat al dan niet veroorzaakt 
wordt door een voertuig op spoorstaven, hoewel die ongelijkheid uitgerekend door het Ar-
bitragehof aan het licht is gebracht en ongeldig is verklaard.

3. Standpunt van de rechtbank
De rechtbank stelt vast dat artikel 28 van de wet van 6 januari 1989 (die van de wetge-

ver zelf afkomstig is) de rechter verplicht om als wetgever op te treden wanneer een ge-
deelte van een bestreden bepaling door het Arbitragehof ongeldig verklaard wordt, met als 
enige doelstelling een oplossing voor de blootgelegde discriminatie binnen de daartoe be-
nodigde grenzen te vinden.

Voor het overige blijkt dat de precieze bevoegdheid die door de betrokken wet toege-
kend wordt, niet wezenlijk verschilt van de uitleggende bevoegdheid die de traditionele en 
eensgezinde rechtsleer aan de hoven en rechtbanken toekent; zo schrijft professor de Le-
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val (die [de verweerder] in zijn conclusie aanhaalt) : 'la jurisprudence est la somme de tra-
vail des magistrats appelés à statuer, dans le respect du droit, au cas par cas. Seul le légis-
lateur peut édicter des règles générales et abstraites ayant force contraignante pour l'aven-
ir. Il n'en demeure pas moins que très souvent, le juge devra préciser la portée de la règle 
ou combler une lacune de celle-ci de telle sorte que l'exacte portée de la loi, éclairée par 
des travaux préparatoires et les commentaires doctrinaux, procède de l'oeuvre collective 
des juges interprètes obligés, voire créateurs de la règle de droit dans les limites tracées 
(volontairement (...) ou involontairement) par le législateur.

En un mot le juge " parachève " l'oeuvre du législateur (en ce sens, il y a participation à 
la fonction législative) mais l'expression qu'il en donne ne constitue pas une règle de droit; 
elle ne s'impose que dans le cadre du procès de telle sorte que la jurisprudence n'est pas, à 
proprement parler,  une source formelle du droit'  (G.  de  Leval,  Institutions judiciaires, 
Luik, 1992, p. 72 en 73, nr. 43).

Te dezen stelt de rechtbank, met toepassing van de wet van 6 januari 1989, vast dat het 
Arbitragehof slechts één welbepaald aspect van artikel 29bis ongeldig heeft verklaard en 
oordeelt zij dat het litigieuze artikel 29bis toegepast moet worden, zonder gevolgen te ver-
lenen aan de bewoordingen van dit artikel die de door het Arbitragehof bestrafte ongelijk-
heid veroorzaken (zie, in die zin, mutatis mutandis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), en anti-
cipeert zij aldus de reactie van de wetgever ten aanzien van dat arrest van het Arbitrage-
hof (te meer daar het Arbitragehof in zijn motivering de nadruk legt op de voorgeschiede-
nis die geleid heeft tot het onderscheid tussen de juridische regelingen die betrekking heb-
ben op de voertuigen op spoorstaven en die welke betrekking hebben op de andere voer-
tuigen, en onderstreept dat dit verschil, dat vanuit een historisch oogpunt verantwoord 
was, thans geen reden van bestaan meer had, zonder hierin enig onderscheid of enige nu-
ance aan te brengen, maar door dit op een zeer algemene manier te stellen).

Het gebrek aan wettelijke grondslag kan te dezen niet worden aangevoerd, aangezien 
artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie, voor het overige als 
geldig moet worden aangemerkt.

Bijgevolg kan [de verweerder] zich in de gegeven omstandigheden beroepen op artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989.

Het beroepen vonnis moet dus bevestigd worden, met als enige wijziging dat de [aan de 
verweerder] toe te kennen provisie verhoogd wordt, aangezien het gevorderde bedrag als 
dusdanig niet betwist wordt".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 
30 maart 1994, [bepaalt] :

"§1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzon-
dering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de 
verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrij-
tuig overeenkomstig deze wet, of, bij gebreke van verzekering, door het Gemeenschappe-
lijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con-
trole der verzekeringsondernemingen.

De verzekeringsinstellingen in de zin van artikel 2 van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, die de slachtoffers bedoeld in het eerste lid hebben vergoed, treden in de rechten van 
die slachtoffers.
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Het slachtoffer dat een onverschoonbare fout heeft begaan, kan zich niet op de bepalin-
gen van het eerste lid beroepen indien het ouder is dan 14 jaar.

§2. De bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig en hun rechthebbenden kunnen 
zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.

§3. Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van 
deze wet met uitzondering van het voertuig dat in het verkeer wordt gebracht en waarmee 
niet sneller dan stapvoets kan worden gereden.

§4. De verzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kunnen hun subro-
gatierecht niet uitoefenen tegen de voor de schade aansprakelijke persoon of zijn recht-
hebbenden, voor de schadevergoeding die zij hun krachtens dit artikel hebben betaald. Die 
vergoedingen zijn niet vatbaar voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vorde-
ring van de andere vergoedingen uit hoofde van het verkeersongeval.

§5. De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing 
op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld."

Artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen [bepaalt] dat :

"Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
Motorrijtuigen : rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die 

door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn ge-
bonden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aange-
merkt. Met motorrijtuigen worden gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde aanhangwa-
gens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld met het oog 
op het vervoer van personen of zaken".

Artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen [bepaalt] dat :

"Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het pu-
bliek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, wor-
den motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe 
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de be-
palingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrij-
tuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de 
eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is geslo-
ten.

De verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van 
toelating is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen".

Krachtens de eerste paragraaf van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 be-
treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, wordt de vergoeding van het slachtof-
fer onderworpen aan ten minste drie voorwaarden:

- het moet een wegverkeersongeval betreffen;
- waarbij een motorrijtuig betrokken is;
- de vergoeding valt ten laste van de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de eige-

naar of van de houder van het motorrijtuig dekt overeenkomstig de wet van 21 november 
1989 of, bij gebrek aan verzekering, van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds be-
doeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringson-
dernemingen.
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Krachtens artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  kunnen enkel  motorrijtuigen die  niet 
aan spoorstaven gebonden zijn, betrokken raken bij een wegverkeersongeval dat aanlei-
ding geeft tot toepassing van voormeld artikel 29bis.

Uit het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof volgt dat het verschil in behandeling tus-
sen de slachtoffers van wegverkeersongevallen, naargelang het bij het wegverkeersonge-
val betrokken motorrijtuig al dan niet aan spoorstaven gebonden is, strijdig is met de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien de slachtoffers enkel in het tweede geval kun-
nen genieten van het bij artikel 29bis voorgeschreven mechanisme van vergoeding van de 
lichamelijke letsels, dat bepaald is in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De eiseres betwist de gevolgen die het bestreden vonnis aan dit arrest van het Arbitra-
gehof verleent.

De discriminatie waarop het Arbitragehof wijst, kan alleen worden opgeheven indien 
aanvaard wordt dat de aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen betrokken kunnen raken 
in een wegverkeersongeval dat aanleiding geeft tot toepassing van voormeld artikel 29bis.

Dit is echter niet voldoende om de slachtoffers te laten genieten van het bij voormeld 
artikel 29bis voorgeschreven mechanisme van vergoeding van de lichamelijke letsels.

Krachtens voormeld artikel 29bis, valt de vergoedingsverplichting ten laste van de ver-
zekeraar die de aansprakelijkheid van de eigenaar of van de houder van het motorrijtuig 
dekt overeenkomstig de wet van 21 november 1989 of, bij gebrek aan verzekering, ten 
laste van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld in artikel 50 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Aangezien aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen uit het toepassingsgebied van de 
wet uitgesloten worden (zie artikel 1 van de wet), verplicht de wet van 21 november 1989 
de eigenaars of de houders van die motorrijtuigen niet om hun burgerlijke aansprakelijk-
heid te verzekeren.

Hieruit volgt dat op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals 
ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, onmogelijk aangewezen kan wor-
den wie tot vergoeding gehouden is in geval van een ongeval waarbij een motorrijtuig be-
trokken is dat aan spoorstaven gebonden is.

Op grond van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof kan dus besloten worden dat de 
uitsluiting van de aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen uit het toepassingsgebied van 
voormeld artikel 29bis discriminerend is, maar als dusdanig geeft dit arrest geen aanwij-
zing over de persoon die verplicht is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door 
een ongeval waarin een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is.

Die aanwijzing kan slechts bij wet geschieden. De rechter hoort niet te voorzien in de 
leemte van de wetgeving die het gevolg is van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof.

Ten gevolge van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof kon de rechter vaststellen en 
oordelen dat een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken kon raken bij een weg-
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken was in de zin van voormeld artikel 
29bis, maar kon hij niet beslissen dat de eiseres verplicht was het slachtoffer van het be-
trokken wegverkeersongeval te vergoeden.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, in zoverre het beslist dat het gebrek 
aan wettelijke grondslag te dezen niet kan worden aangevoerd, aangezien artikel 29bis, 
met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie,  voor het overige als geldig moet 
worden aangemerkt, en dat de eerste verweerder zich in de gegeven omstandigheden dus 
terecht kan beroepen op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, terwijl de be-
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trokken discriminatie een leemte in de wetgeving aan het licht heeft gebracht waarin de 
rechter niet hoort te voorzien.

Het bestreden vonnis, dat impliciet gegrond is op de artikelen 1 en 2, §1, van de wet 
van 21 november 1989, om de eiseres te verplichten het slachtoffer van het ongeval te 
vergoeden, schendt die artikelen, aangezien dergelijke verplichting niet op grond van die 
artikelen aan de eiseres opgelegd kan worden.

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten impliceert met name 
dat de rechterlijke macht niet in de plaats van de wetgevende macht kan treden om be-
voegdheden uit te oefenen die aan laatstgenoemde zijn voorbehouden.

Artikel 33, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de machten uitgeoefend worden op 
de wijze bij de Grondwet bepaald.

Overeenkomstig artikel 36 van de Grondwet, wordt de federale wetgevende macht ge-
zamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Se-
naat.

Overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van de Grondwet, wordt de rechterlijke macht 
uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. 

Overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, behoren geschillen over 
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, en geschillen 
over politieke rechten, tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet 
gestelde uitzonderingen.

Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, mogen de rechters in de zaken die 
aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als re-
gel geldende beschikking.

Artikel 28 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof [bepaalt] dat 
het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet,  voor de oplossing van het geschil naar aanleiding 
waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, zich moeten voegen naar het arrest 
van het Arbitragehof.

Zoals hierboven is beschreven, kan de eiseres op grond van artikel 45 van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, niet verplicht wor-
den het slachtoffer van het verkeersongeval te vergoeden, aangezien het niet bepaalt wie 
de schade moet vergoeden die door een zwakke weggebruiker lijdt in een wegverkeerson-
geval waarbij een aan spoorstaven gebonden voertuig is betrokken.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat het gebrek aan wettelijke grondslag te dezen niet 
kan worden aangevoerd, aangezien artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde 
discriminatie, voor het overige als geldig moet worden aangemerkt, en dat de eerste ver-
weerder zich in de gegeven omstandigheden mag beroepen op artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989, vult voormeld artikel 29bis op een wijze aan die de bevoegdheden 
van de rechterlijke macht te boven gaat en binnen de bevoegdheden van de wetgevende 
macht valt.

Artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof verleent de rechter evenmin de 
bevoegdheid om in dit geval in de plaats van de wetgever op te treden.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 33, tweede lid, 36, 40, eerste lid, 
144 en 145 van de Grondwet, miskent het algemeen rechtsbeginsel betreffende de schei-
ding der machten, schendt artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 28 van de Bij-
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Tweede onderdeel
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De ongrondwettigheid die het Arbitragehof in zijn arrest nr. 92/98 heeft vastgesteld, 
heeft tot gevolg dat de motorrijtuigen die aan spoorstaven gebonden zijn, voortaan ook 
binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, maar noch artikel 29bis noch het arrest 
van het Arbitragehof geven enige aanwijzing omtrent de vraag wie de schade moet ver-
goeden die een zwakke weggebruiker lijdt in een wegverkeersongeval waarbij een aan 
spoorstaven gebonden voertuig betrokken is.

Artikel 2, b), van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen be-
treffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwak-
ke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, voegt volgend lid in tussen het eerste 
en het tweede lid van artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij wet van 30 
maart 1994 en vervangen bij de wet van 13 april 1995 :

"Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig". 

Het wordt niet betwist dat deze bepaling niet van kracht was ten tijde van het ongeval 
dat aan de basis van het huidige geschil ligt.

Door die bepaling wijst de wetgever de persoon aan die de schade moet vergoeden van 
wegverkeersongevallen waarbij een aan spoorstaven gebonden voertuig betrokken is, in 
de bij voormeld artikel 29bis, eerste lid, bepaalde gevallen.

De wet van 19 januari 2001 bevat geen overgangsbepaling. Overeenkomstig de artike-
len 109 en 190 van de Grondwet en 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten 
en verordeningen, is die bepaling in werking getreden de tiende dag (3 maart 2001) na die 
van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (21 februari 2001).

Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de wet alleen voor het 
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet terugwerkende kracht van 
de wetten.

In het bestreden vonnis [oordeelt] de rechtbank : "het litigieuze artikel 29bis moet toe-
gepast worden, zonder gevolgen te verlenen aan de bewoordingen van dit artikel die de 
door het Arbitragehof bestrafte ongelijkheid veroorzaken (zie, in die zin, mutatis mutan-
dis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), en aldus anticipeert de rechtbank, redelijkerwijs, de re-
actie van de wetgever ten aanzien van dat arrest van het Arbitragehof (te meer daar het 
Arbitragehof in zijn motivering de nadruk legt op de voorgeschiedenis die geleid heeft tot 
het onderscheid tussen de juridische regelingen die betrekking hebben op de voertuigen 
op spoorstaven en die welke betrekking hebben op andere voertuigen, en onderstreept dat 
dit verschil, dat vanuit een historisch oogpunt verantwoord was, geen reden van bestaan 
meer had, zonder hierin enig onderscheid of enige nuance aan te brengen, maar door dit 
op een zeer algemene manier te stellen).

Het gebrek aan een wettelijke grondslag kan te dezen niet worden aangevoerd, aange-
zien artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie, voor het overige 
als geldig moet worden aangemerkt.

Bijgevolg kan [de verweerder] zich in de gegeven omstandigheden beroepen op artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989".

Het vonnis, dat in die zin uitgelegd moet worden dat het artikel 2, b), van de wet van 19 
januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automa-
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tische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van 
motorrijtuigen met terugwerkende kracht toepast, schendt artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, artikel 2, b), van de 
wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling in-
zake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en pas-
sagiers van motorrijtuigen, de artikelen 109 en 190 van de Grondwet, artikel 4 van de wet 
van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, be-
kendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek,  en  miskent  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  de  niet  terugwerkende 
kracht van de wetten.

Derde onderdeel
Ingeval de rechtbank beslist zou hebben dat artikel 29bis toegepast kon worden - het-

geen zij gedaan heeft -, heeft de eiseres een omstandig middel aangevoerd waarin zij be-
toogde dat het ongeval in eigen bedding en niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden 
en dat het slachtoffer dus geen recht op vergoeding had op grond van artikel 29bis.

Artikel 149 van de Grondwet [bepaalt] dat elk vonnis met redenen omkleed is.
Het bestreden vonnis schendt artikel 149 van de Grondwet, in zoverre het niet  ant-

woordt op het omstandige middel van de eiseres, volgens hetwelk het ongeval in eigen 
bedding en niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden en dat het slachtoffer dus geen 
recht op vergoeding heeft op grond van artikel 29bis.

Het vonnis antwoordt met geen enkele reden, zelfs niet impliciet, op dit afzonderlijk 
middel en is dus niet regelmatig met redenen omkleed.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in 
de versie die op de feiten van toepassing is, vóór de wijziging ervan bij artikel 1 
van de wet van 13 april 1995, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motor-
rijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade ver-
oorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichame-
lijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijk-
heid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze 
wet.

Artikel 29bis, §1, eerste lid, in de versie die gewijzigd is door artikel 1 van de 
wet van 13 april 1995, en die door het bestreden vonnis toegepast wordt, breidt 
de verplichting tot vergoeding waarin het voorziet uit tot de verzekeraar van de 
bestuurder van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig.

Overeenkomstig de derde paragraaf van dit artikel, die verwijst naar artikel 1 
van de wet van 21 november 1989, zijn de daarin opgelegde regels niet van toe-
passing op wegverkeersongevallen waarbij een op spoorstaven gebonden motor-
rijtuig betrokken is.

Als antwoord op een prejudiciële vraag die in de zaak op 8 december 1997 
door de eerste rechter aan het Grondwettelijk Hof gesteld werd, heeft dat hof bij 
arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 voor recht gezegd dat artikel 29bis van de wet 



Nr. 602 - 3.12.07 HOF VAN CASSATIE 2349 

van 21 november 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zover-
re het de motorrijtuigen die aan spoorstaven zijn gebonden uitsluit van het stelsel 
van vergoeding waarin het voorziet.

Het bestreden vonnis, dat zich krachtens artikel 28 van de Bijzondere Wet op 
het Grondwettelijk Hof naar dit arrest moet voegen, beslist dat de verweerder 
zich tot staving van zijn vordering tegen de eiseres kan beroepen op artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989.

Het bestreden vonnis, dat de toepassing van die wetsbepaling uitbreidt tot de 
eiseres, eigenares van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig, zonder vast te 
stellen dat zij, krachtens artikel 10 van de wet van 21 november 1989, ten aan-
zien van de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Maes en Mahieu. 

Nr. 603

3° KAMER - 3 december 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - AANVRAAG OM HUURHERNIEUWING - INSTEMMING VAN DE 
VERHUURDER - ANDERE DAN DOOR DE HUURDER VOORGESTELDE VOORWAARDEN - AANVAARDING 
DOOR DE HUURDER - VORM

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - AANVRAAG OM HUURHERNIEUWING - INSTEMMING VAN DE 
VERHUURDER - ANDERE DAN DOOR DE HUURDER VOORGESTELDE VOORWAARDEN - AANVAARDING 
DOOR DE HUURDER - VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN - TOETSING DOOR HET HOF

1º Artikel 18, W. 30 april 1951, vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de  
huurder  die  de  huurhernieuwing  aanvraagt,  van  de  door  de  verhuurder  opgelegde  
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voorwaarden1. (Art. 18, Handelshuurwet)
2º  en  3°  In  de  gevallen  waarin  het  bewijs  door  vermoedens  wettelijk  is  toegestaan,  

beoordeelt  de  rechter  in  feite  de  bewijswaarde  van  de  vermoedens  waarop  hij  zijn  
beslissing grondt; het Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft  
miskend en of hij m.n. uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat 
op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is2. (Art. 1353, B.W.)

(INBEV BELGIUM nv T. C. JOLLET bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 juni 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurover-

eenkomsten, ingevoegd in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2bis van het Burger-
lijk Wetboek (hierna : "Handelshuurwet");

- de artikelen 1315, eerste lid, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster gegrond, verklaart 

de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen de eiseres, de verhuurster, en de 
verweerster, de huurster, geldig met ingang van 1 september 2005, onder de voorwaarden 
(1) van de brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, waarin zij haar instemming betuigt 
en (2) van het akkoordvonnis, waarvan de vrederechter te Etterbeek op 8 februari 2005 
akte  verleent,  en verwerpt  de  oorspronkelijke  tegenvordering van de eiseres  die  ertoe 
strekte voor recht te doen zeggen dat het recht van de verweerster op hernieuwing van de 
handelshuurovereenkomst vervallen was.

De appelrechters gronden die beslissing op de volgende redenen:
"Dat (de verweerster) -  die de door de vrederechter vast  te stellen voorwaarden op 

voorhand had goedgekeurd - meende dat zij niet meer schriftelijk hoefde te reageren" op 
de brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, waarin vermeld werd: "... wij - (de eiseres) - 
stemmen er bijgevolg mee in u de hernieuwing van uw handelshuur toe te kennen onder 
de voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld zullen worden krachtens de procedure die 
wij tegen de eigenaar hebben ingeleid";

Dat (de eiseres) - van haar kant - verklaart dat zij bij de algemeen aanvaarde uitlegging 
van artikel 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten blijft, die 

1 Zie Cass., 9 okt. 1953, AC., 1954, 81; 24 jan. 1980, AC., 1979-1980, 599; 2 mei 1980, AC., 1979-
1980, 1096.
2 Zie Cass., 17 april 1998, AR F.97.0030.F - F.97.0031.F, nr. 198.
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meer bepaald gegrond is op twee arresten van het Hof van Cassatie van 24 januari en 2 
mei 1980. Deze uitlegging wordt door de rechtsleer en de rechtspraak evenwel nog steeds 
betwist (zie de overwegingen van de eerste rechter);

Dat het geschil zonder twijfel geregeld wordt door artikel 18; dat het gesteld is als volgt 
: 'Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt dat de verhuurder de hernieuwing 
afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de 
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden 
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval. De rechter doet uitspraak naar billijk-
heid';

Dat het duidelijk is dat de wetgever de vereiste van een rechtsvordering, die de huurder 
binnen een termijn van dertig dagen op eigen initiatief moet instellen, afhankelijk maakt 
van twee voorwaarden 1) dat de verhuurder zijn instemming afhankelijk stelt van andere 
huurmodaliteiten en 2) dat zijn huurder het met hem over die voorwaarden oneens blijft;

Dat aan die eerste voorwaarde daadwerkelijk is voldaan door de brief van 10 augustus 
2004 van (de eiseres), maar dat de tweede uitdrukkelijk betwist wordt door (de verweer-
ster);

Dat de wetgever de instemming van de huurder aan geen enkele bijzondere vormvereis-
te heeft onderworpen, zelfs niet aan een geschrift en nog minder aan de verzending van 
een aangetekende brief;

Dat de wilsovereenstemming de regel is en de vormvereiste de uitzondering;
Dat het daarenboven (de eiseres) is die, in haar hoedanigheid van de oorspronkelijke ei-

seres op tegenvordering, moet bewijzen dat de voorwaarden van artikel 18 - waarvan zij 
de sanctie toegepast wil zien - allebei vervuld zijn; dat zij bijgevolg moet aantonen dat (de 
verweerster) het met haar oneens blijft over de voorwaarden van de huurhernieuwing en 
(dat) dit bewijs niet is geleverd;

Dat de investeringen van (de verweerster) (inzonderheid de overnamesom), de onder-
verhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aanvraag tot huurhernieuwing van 25 
mei 2004 was afgesloten (zes maanden), het minieme verschil tussen de betaalde huurgel-
den (1.200 euro) en de huurgelden die geëist werden door A. (hoofdverhuurder) (1.250 
euro), allemaal gegevens van de zaak zijn op grond waarvan, integendeel, vermoed kan 
worden dat de (verweerster), zoals zij beweert, haar verhuurder, (de eiseres), in kennis 
heeft gesteld van haar impliciete instemming met de brief die de eiseres haar op 10 augus-
tus 2004 toegestuurd had en dat haar stilzwijgen op zijn minst als een stilzwijgende maar 
vaststaande aanvaarding gold van de voorwaarden tot hernieuwing van de hoofdhuurover-
eenkomst, zoals deze vastgesteld dienden te worden door de vrederechter te Etterbeek na 
afloop van de door (de eiseres) ingeleide procedure;

Dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en de nieuwe overeenkomst was ge-
sloten; dat de huurovereenkomst voor de tweede keer is hernieuwd".

Grieven
Volgende bepalingen van de wet op de handelshuurovereenkomsten zijn te dezen van 

toepassing:
- artikel 14, eerste lid:
De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe 

van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van 
de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór 
het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 
voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan 
en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van 
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de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde 
wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

- artikel 18:
Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing 

afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de 
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden 
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid. 
Samengevat stelt het bestreden vonnis de feiten die aan de oorsprong van het geschil 

liggen, als volgt vast:
- de partijen zijn gebonden door een brouwerijovereenkomst en een handelshuurover-

eenkomst die de verweerster, huurster, heeft overgenomen vanaf 1 december 2003; de ei-
seres is hoofdhuurster en verhuurster in onderverhuring;

- de verweerster heeft bij brief van 25 mei 2004 de hernieuwing van haar huurovereen-
komst gevraagd aan de eiseres en aan de eigenaar (A.), overeenkomstig artikel 14 van de 
wet van 30 april 1951;

- de eiseres heeft bij brief van 10 augustus 2004 als volgt geantwoord: " ... wij - (de ei-
seres) - stemmen er bijgevolg mee in u de hernieuwing van uw handelshuur toe te kennen 
onder de voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld zullen worden krachtens de proce-
dure die wij tegen de eigenaar hebben ingeleid...";

- de verweerster meende dat zij geen schriftelijk antwoord op de brief hoefde te geven.
Uit het bestreden vonnis en uit de conclusie van de partijen waarop het Hof vermag 

acht te slaan, blijkt dat de verweerster zich niet tot de rechter heeft gewend op grond van 
de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18 om op te komen tegen het antwoord van de ei-
seres van 10 augustus 2004. Deze hypothese wordt te dezen dus buiten beschouwing gela-
ten.

Eerste onderdeel
1. Uit de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, van de handelshuurwet, of op zijn 

minst uit de opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval, een standpunt moet innemen over de 
betrokken voorwaarden waaraan de verhuurder de huurhernieuwing wil onderwerpen.

Hieruit volgt eveneens dat de huurder, die met de verschillende betrokken voorwaarden 
van de verhuurder instemt, dit bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de 
verhuurder moet bevestigen, net zoals hij dat voor de aanvraag tot huurhernieuwing moet 
doen, of dat op zijn minst uitdrukkelijk moet doen binnen dertig dagen na het antwoord 
van de verhuurder, op straffe van verval.

In ieder geval vereist die wetsbepaling dat de huurder reageert door aan de verhuurder 
een antwoord te geven binnen dertig dagen na het antwoord van de laatstgenoemde, op 
straffe van verval.

2. Het bestreden vonnis, dat, integendeel, oordeelt dat de wetgever de instemming van 
de huurder, te dezen de verweerster, met de voorwaarden van de verhuurder, te dezen de 
eiseres, aan geen enkele bijzondere vormvereiste heeft onderworpen, zelfs niet aan een 
geschrift en nog minder aan de verzending van een aangetekende brief, schendt de artike-
len 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen volgt dat 
deze instemming bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot of, op zijn minst, uit-
drukkelijk ter kennis moet worden gebracht.
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Het bestreden vonnis besluit dat beide partijen hun instemming hebben betuigd en dat 
de nieuwe overeenkomst gesloten was, op grond van de overwegingen dat de verweerster, 
die de door de vrederechter vast te stellen voorwaarden op voorhand goedkeurde, geacht 
heeft niet meer schriftelijk te moeten reageren, dat op grond van de in het vonnis vermel-
de gegevens vermoed kan worden dat de verweerster de eiseres in kennis heeft gesteld 
van haar impliciete instemming met de brief die zij haar op 10 augustus 2004 haar toege-
stuurd, en dat haar stilzwijgen, op zijn minst, gold als een stilzwijgende maar vaststaande 
aanvaarding van de te bepalen voorwaarden tot hernieuwing van de hoofdhuurovereen-
komst. Uit die overwegingen en uit deze conclusie van de appelrechters volgt dat de ver-
weerster, om recht te hebben op de huurhernieuwing, volgens hen alleen impliciet of stil-
zwijgend hoefde in te stemmen met de voorwaarden die de eiseres opgegeven had in de 
brief van 10 augustus 2004. Door die beslissing schenden zij ook de artikelen 14, eerste 
lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen volgt dat de betrokken in-
stemming van de huurder met de voorwaarden van de verhuurder bij aangetekende brief 
of bij deurwaardersexploot of, op zijn minst, uitdrukkelijk ter kennis moet worden ge-
bracht.

Uit de voormelde overwegingen van het bestreden vonnis blijkt minstens dat de ver-
weerster noch schriftelijk, noch op enig andere wijze gereageerd heeft door te antwoorden 
op de voormelde brief van de eiseres van 10 augustus 2004, zodat de appelrechters, bij ge-
brek aan reactie van de verweerster, niet wettig konden besluiten dat zij had ingestemd 
met die voorwaarden van de eiseres, dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en 
dat de nieuwe overeenkomst was gesloten. De appelrechters schenden aldus de artikelen 
14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre voormeld artikel 18 vereist dat de 
huurder reageert door de verhuurder een antwoord te geven binnen dertig dagen na diens 
antwoord, op straffe van verval.

3. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en onder de vastgestelde voorwaarden op grond van de hierboven weergegeven onwettige 
overwegingen (supra, nr. 2) geldig verklaart, is dus niet naar recht verantwoord om alle in 
dit onderdeel vermelde redenen (schending van de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de 
Handelshuurwet).

Tweede onderdeel
1. Uit de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, van de Handelshuurwet, of op zijn 

minst uit de opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder, te dezen de verweerster, 
binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, te dezen de eiseres, op straffe van 
verval, een standpunt moet innemen over de betrokken voorwaarden waaraan de verhuur-
der de huurhernieuwing wil onderwerpen. 

Noch de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, noch enige 
andere bepaling van die wet bepalen dat de huurder die tegenover de verhuurder geen 
standpunt inneemt over de voorwaarden waaraan deze de huurhernieuwing wil onderwer-
pen, vermoed wordt met die voorwaarden in te stemmen.

Noch uit de tekst noch uit de opzet van de wet volgt dat het stilzwijgen van de huurder 
gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder.

2. Het bestreden vonnis beslist daarentegen dat het stilzwijgen van de verweerster gold 
als een stilzwijgende maar vaststaande aanvaarding van de voorwaarden tot hernieuwing 
van de hoofdhuurovereenkomst, zoals deze door de vrederechter vastgesteld moeten wor-
den na afloop van de door de eiseres (tegen de hoofdverhuurster) ingeleide procedure, te 
weten de voorwaarden die opgegeven werden in de voormelde brief van 10 augustus 2004 
van de eiseres.

Door deze beslissing schenden de appelrechters bijgevolg de artikelen 14, eerste lid, en 
18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen niet volgt dat het stilzwijgen van 
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de huurder, verweerster, gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de ver-
huurder, eiseres (supra, nr. 1).

3. Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen 
zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend 
feit. Luidens artikel 1353 van datzelfde wetboek, worden vermoedens die niet bij de wet 
zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter.

Hoewel de rechter de feiten waarop hij zijn beslissing grondt op onaantastbare wijze 
vaststelt en hoewel de gevolgtrekkingen die hij hieruit als vermoeden afleidt, aan het oor-
deel en aan het beleid van die rechter overgelaten worden, mag hij het juridisch begrip fei-
telijk vermoeden, waarvan de eerbiediging aan het toezicht van het Hof onderworpen is, 
niet miskennen of vervormen; de rechter kan met name uit de door hem vastgestelde fei-
ten geen gevolgtrekkingen afleiden die hiermee geen verband houden of die op grond 
daarvan niet verantwoord kunnen worden.

4. Te dezen oordelen de appelrechters dat de investeringen van de verweerster (met 
name de overnamesom), de onderverhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aan-
vraag tot hernieuwing van 25 mei 2004 was afgesloten (zes maanden), het minieme ver-
schil tussen de betaalde huurgelden (1.200 euro) en de huurgelden die geëist werden door 
A. hoofdverhuurder (1.250 euro), allemaal gegevens van de zaak zijn op grond waarvan 
vermoed kan worden dat de verweerster, huurster, de eiseres, verhuurster, in kennis heeft 
gesteld van haar impliciete instemming met de voormelde brief die laatstgenoemde haar 
op 10 augustus 2004 toegestuurd had, waarin de voorwaarden tot huurhernieuwing opge-
geven werden, en dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en de nieuwe over-
eenkomst gesloten was.

De voormelde vastgestelde feiten, met name de investeringen, de datum van de onder-
verhuring en het verschil tussen de betaalde en de gevorderde huurgelden zijn echter vol-
komen vreemd aan de gevolgtrekking van de appelrechters - en verantwoorden deze niet - 
dat de verweerster de eiseres in kennis had gesteld van haar impliciete instemming met de 
brief die zij haar op 10 augustus 2004 had toegestuurd. Door er anders over te beslissen 
schenden de appelrechters de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kennen zij het juridisch begrip feitelijk vermoeden.

5. Uit de voormelde overwegingen van het bestreden vonnis volgt op zijn minst dat de 
verweerster - noch schriftelijk noch op enige andere wijze - gereageerd heeft op de voor-
melde brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, zodat de appelrechters, bij gebrek aan 
een reactie van de verweerster in de vorm van een antwoord aan de eiseres, niet wettig 
hebben kunnen besluiten dat zij ingestemd had met de voormelde voorwaarden van de ei-
seres, dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en dat de nieuwe overeenkomst 
gesloten was. Aldus schenden zij de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, 
in zoverre dat artikel 18 een reactie van de huurder vereist binnen dertig dagen na het ant-
woord van de verhuurder, op straffe van verval.

6. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en op grond van de hierboven weergegeven onwettige overwegingen onder de vastgestel-
de voorwaarden goedkeurt, schendt, om de in dit onderdeel vermelde redenen, de artike-
len 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet (zie supra nrs. 1, 2 en 5) alsook de artike-
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek (zie supra nrs. 3 en 4) en miskent het juri-
disch begrip feitelijk vermoeden (idem).

Derde onderdeel
1. Uit de artikelen 14, eerste lid, en 18, van de Handelshuurwet, of op zijn minst uit de 

opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder, te dezen de verweerster, binnen dertig 
dagen na het antwoord van de verhuurder, te dezen de eiseres, op straffe van verval een 
standpunt moet innemen over de betrokken voorwaarden waaraan de verhuurder de huur-
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hernieuwing wil onderwerpen.
2. Bijgevolg moet het recht van de huurder op de huurhernieuwing vervallen worden 

verklaard op grond van de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, zodra aangetoond is 
dat hij binnen de voorgeschreven termijn geen standpunt heeft ingenomen, hetzij door 
zich tot de rechter te wenden, hetzij door zijn instemming met de betrokken voorwaarden 
te betuigen in de vorm van een antwoord aan de verhuurder.

Indien de huurder zich, zoals te dezen, niet tot de rechter wendt, dan is het voldoende 
dat de verhuurder, die verzoekt om het recht van de huurder op huurhernieuwing verval-
len te verklaren, alleen aanvoert dat de huurder zijn instemming met de betrokken voor-
waarden niet binnen de wettelijke termijn heeft betuigd door de verhuurder een antwoord 
te geven.

De appelrechters, die integendeel beslissen dat de eiseres moet aantonen dat de ver-
weerster  het  met  haar  oneens  is  gebleven  over  de  voorwaarden  van  de  hernieuwing, 
schenden de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet.

3. Te dezen volgt uit de overwegingen van het bestreden vonnis en van de eerste twee 
onderdelen van het middel dat de verweerster noch schriftelijk noch op enige andere wijze 
binnen de bij voormeld artikel 18 bepaalde wettelijke termijn van dertig dagen gereageerd 
heeft door te antwoorden op de voormelde brief van 10 augustus 2004 van de eiseres.

Uit die onderdelen, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, blijkt daar-
enboven dat de appelrechters niet wettig geoordeeld hebben dat de verweerster ingestemd 
had met de voormelde voorwaarden van de eiseres, dat beide partijen hun instemming be-
tuigd hadden en de nieuwe overeenkomst gesloten was (schending van de artikelen 14, 
eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet).

De appelrechters beslissen bijgevolg onwettig dat de eiseres niet aantoont dat de ver-
weerster het met haar oneens is gebleven over de voorwaarden van de hernieuwing of op 
zijn minst niet aantoont dat de verweerster geen standpunt heeft ingenomen, zoals dit ver-
eist wordt door de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18. Zij schenden derhalve de arti-
kelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, alsook de artikelen 1315, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit blijkt dat iede-
re partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

4. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en onder de vastgestelde voorwaarden geldig verklaart en de oorspronkelijke tegenvorde-
ring van de eiseres, die ertoe strekte te doen zeggen dat het recht van de verweerster op 
huurhernieuwing vervallen was, op grond van de hierboven weergegeven, onwettige over-
wegingen verwerpt, schendt bijgevolg, om de in het onderdeel vermelde redenen, de arti-
kelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet (zie supra nrs. 2 en 3) alsook de artike-
len 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek (zie 
supra nr. 3).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten be-

paalt dat, indien uit het in artikel 14, eerste lid, van die wet, bedoelde antwoord 
van de verhuurder aan de huurder die hem de hernieuwing van de huurovereen-
komst gevraagd heeft, blijkt dat de verhuurder de hernieuwing slechts toekent 
onder andere voorwaarden dan die welke de huurder hem heeft voorgesteld, en 
indien omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, de huurder zich tot de 
rechter wendt binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe 
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van verval.
Die bepaling vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de huurder, 

van de door de verhuurder opgegeven voorwaarden.
Het bestreden arrest, dat hierop wijst en vaststelt dat de verweerster de her-

nieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen de partijen afhankelijk stelt 
van "voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld (zouden) worden krachtens de 
procedure die (zij) tegen de eigenaar (had) ingeleid" en dat de verweerster be-
toogde de eiseres "mondeling in kennis te hebben gesteld" van haar "instemming 
met de beslissing van de vrederechter over (dat) beroep", vermeldt vervolgens 
dat "de investeringen van (de verweerster) (inzonderheid de overnamesom), de 
onderverhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aanvraag tot huurhernieu-
wing van 25 mei 2004 was afgesloten (zes maanden) (en) het minieme verschil 
tussen de betaalde huurgelden (1.200 euro) en de huurgelden die gevraagd wer-
den door  (de  eigenaar)  (1.250  euro),  allemaal  gegevens  van de zaak  zijn  op 
grond waarvan (...) vermoed kan worden dat de (verweerster), zoals zij beweert, 
(de eiseres) in kennis heeft gesteld van haar impliciete instemming met de brief 
die (deze) haar op 10 augustus 2004 toegestuurd had".

Het bestreden vonnis, dat aldus erkent dat de verweerster de eiseres mondeling 
in kennis heeft gesteld van haar instemming met de door haar opgegeven voor-
waarden, verantwoordt haar beslissing om de huurovereenkomst onder die voor-
waarden te hernieuwen, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Enerzijds worden, luidens artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, vermoe-

dens die niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het be-
leid van de rechter.

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, be-
oordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn 
beslissing grondt.

Het Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend 
en of hij met name uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid 
dat op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is.

Uit de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde gegevens heeft het be-
streden vonnis, zonder het wettelijk begrip vermoeden te miskennen, kunnen af-
leiden dat de verweerster haar instemming met de voormelde voorwaarden mon-
deling had betuigd.

Anderzijds oordeelt het bestreden vonnis slechts ten overvloede dat "(het) stil-
zwijgen (van de verweerster) op zijn minst als een stilzwijgende maar vaststaan-
de aanvaarding gold van de voorwaarden" die door de eiseres waren vastgesteld.

Het onderdeel, in zoverre het tegen die reden gericht is, heeft geen belang.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De overweging dat het bewijs van de mondelinge instemming van de verweer-
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ster is geleverd, is voldoende om de beslissing van het bestreden vonnis te ver-
antwoorden.

Het onderdeel, dat niet tot vernietiging kan leiden, heeft geen belang en is der-
halve niet ontvankelijk.

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

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Velu – Andersluidende conclusie3 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Maes. 

Nr. 604

3° KAMER - 3 december 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - INHOUD VAN DE BOEKEN VAN 
KOOPLIEDEN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - BEWIJS - INHOUD VAN DE BOEKEN VAN KOOPLIEDEN - 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

1º en 2° De niet-handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van  
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien  
die  boeken  echter  geen  bekentenis  in  rechte  inhouden,  beoordeelt  de  feitenrechter  
evenwel de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330, B.W.)

(G. T. H., in aanwezigheid van ETABLISSEMENTS DECAMPS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

3 Het O.M. oordeelde,  m.b.t.  het  tweede onderdeel,  dat  het  bestreden vonnis  het  begrip feitelijk 
vermoeden  miskend  had  door  uit  de  investeringen  van  de  huurder  (m.n.  De  overnamesom),  de 
onderverhuring van 1 dec.2003 – die kort vóór de aanvraag tot huurhernieuwing van 25 mei 2004 
was geschied (zes maanden) – en het minieme verschil tussen de betaalde huurgelden (1.250 euro), af 
te leiden dat de huurder impliciet had ingestemd met de andere voorwaarden die de verhuurder in zijn 
brief van 10 aug.2004 op de huurhernieuwing had gesteld, en concludeerde tot vernietiging van het 
bestreden vonnis. 
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 en 1330 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat uitspraak doet over de rechtsvordering van de verweerder, [die handelt] 

in zijn hoedanigheid van curator [in het faillissement van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid] Victor Gravy en de veroordeling van de eiseres vordert tot be-
taling van verschillende facturen voor een totaalbedrag van 108.253,89 euro, in hoofdsom 
- bedrag dat in de loop van het geding is verminderd tot 57.311,02 euro - , en dat uitspraak 
doet over de betwisting van de eiseres, die haar schuld ten overstaan van de failliete ven-
nootschap niet ontkent maar betoogt dat zij geen enkel bedrag van die litigieuze facturen 
meer verschuldigd was wegens de wettelijke schuldvergelijking tussen die schuld en haar 
eigen schuldvordering op de failliete vennootschap, "die in een lopende rekening 'voor-
schot vennoten' ingeschreven stond", stelt vervolgens, op grond van de redenen van de 
eerste rechter, die het overneemt, vast dat

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy werd opge-
richt op 15 april 1991 (...); de aandelen behoorden toe aan V.G. en O.G., respectievelijk 
de gewezen echtgenoot en de zoon van de (eiseres);

V. G. en de (eiseres), die destijds onder het stelsel van de gemeenschap van goederen 
gehuwd waren, hebben, alvorens hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, notaris Gil-
lieaux op 28 april 1993 een inventaris laten opmaken welke onder de post 'Aangifte van 
activa en passiva' het volgende vermeldde : 'Rekening voorschot vennoten in de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy ter waarde van drie miljoen 
achthonderd vijfentwintigduizend frank';

De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, die bestond in de aanneming door de 
echtgenoten van een stelsel van scheiding van goederen, werd vastgelegd in een akte van 
notaris Gillieaux, opgemaakt op 31 augustus 1993 en gehomologeerd bij vonnis van 16 
december 1993 van de eerste burgerlijke kamer van deze rechtbank (...); bij de vereffe-
ningsverdeling van de gemeenschap werd met name bepaald dat de 'rekening "voorschot 
vennoten" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V. Gravy' aan de 
(eiseres) zou toekomen;

Een akte van notaris Lemaire, opgemaakt op 21 februari 1994, stelt de afsluiting van de 
vereffening van de gemeenschap tussen V. G. en de (eiseres) vast (...);

Uit de boekhoudkundige stukken van de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid Victor Gravy blijkt dat de in naam van de (eiseres) geopende rekening op 1 ja-
nuari 1998 een creditsaldo van 3.434.855 frank in haar voordeel vertoont, dat dit saldo op 
31 december 1998 op 3.596.466 frank wordt gebracht en achtereenvolgens wordt terugge-
bracht naar 1.788.185 frank op 31 januari 2000 en 1.434.213 frank op 29 februari 2000 
(...);

De echtgenoten G.-G. blijken op 26 oktober 1999 officieel te zijn gescheiden (...) ter-
wijl de minnelijke regeling voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestem-
ming van deze echtgenoten, door notaris Lemaigre is opgemaakt op 27 januari 2000 (...);

Het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor 
Gravy wordt uitgesproken op 18 juli 2000".

Het arrest wijst de vordering tot veroordeling van de verweerder qualitate qua toe en 
verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van schuldvergelijking, omdat niet was 
aangetoond dat de eiseres een schuldvordering op de failliete vennootschap had, op de 
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volgende gronden :
"Het beroepen vonnis leidt uit het geheel van de in het debat voorgelegde gegevens af 

dat er onvoldoende bewijzen zijn van het feit dat de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Gravy tot terugbetaling van (de eiseres) gehouden zou zijn;

Voor het hof [van beroep] is er geen enkel gegeven met voldoende bewijswaarde aan-
gevoerd;

Er dient te worden gewezen op :
- de nauwe banden tussen (de eiseres) en de vennoten van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid : haar gewezen echtgenoot en haar zoon;
- de onnauwkeurige boekhouding van die vennootschap, waarbij de zaakvoerder, V.G., 

gewezen echtgenoot van (de eiseres), verklaard heeft dat hij, door een geval van agressie, 
de staat van de activa en passiva van de vennootschap niet nader kon toelichten;

- het feit dat er weinig geloof kan worden gehecht aan de bewering van (de eiseres) dat 
zij daadwerkelijk en met eigen middelen voorschotten aan de failliete vennootschap zou 
hebben toegekend".

Vervolgens worden de "beweringen" van de eiseres ter sprake gebracht, met name de 
bestemming van de winst uit de verkoop van een onroerend goed en van roerende goede-
ren.

"Bijgevolg bewijst de (eiseres) in eerste aanleg niet dat zij jegens de failliete vennoot-
schap een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering zou hebben die de door haar 
aangevoerde schuldvergelijking aantoont".

Het beroepen vonnis vermeldt, met betrekking tot het bewijs van de schuldvordering 
die de eiseres uit de boekhouding van de failliete vennootschap meende te kunnen halen :

"Ten derde, gelet op, enerzijds, het eenzijdige en onvolledige karakter van de boekhou-
ding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy en, an-
derzijds, de reeds vermelde nauwe familiebanden, leveren de voorgelegde boekhoudkun-
dige gegevens ten aanzien van derden geen enkele bewijswaarde op".

Grieven
Luidens artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek, "leveren boeken van kooplieden be-

wijs tegen hen op".
Bijgevolg bewijst  de inschrijving, in de boekhouding van een handelsvennootschap, 

van een rekening die in naam van een derde is geopend en een creditsaldo vertoont, dat 
die  derde  jegens  de  vennootschap  een  schuldvordering  tot  beloop  van  dit  creditsaldo 
heeft.

Dit is het geval, zelfs al verenigen familiebanden of huwelijksverbintenissen de begun-
stigde van het creditsaldo van die rekening en de vennoten van de vennootschap. Die om-
standigheid maakt immers het bijzonder bewijsmiddel dat uitdrukkelijk bij wet is erkend, 
als dusdanig niet ongeldig.

Dit is ook het geval wanneer de boekhouding van de handelsvennootschap "onnauw-
keurig" is, aangezien de handelaar zich niet aan dit bewijsmiddel kan onttrekken, alleen 
op grond dat zijn boeken onregelmatig gehouden zouden worden.

Het arrest, dat vaststelt dat er bij de failliete vennootschap een rekening op naam van de 
eiseres is geopend en dat die rekening een creditsaldo ten gunste van de eiseres vertoonde, 
heeft bijgevolg, op grond van eigen redenen en op grond van de redenen van de eerste 
rechter, die aangevochten wordt, niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres niet aantoon-
de dat zij een schuldvordering op de failliete vennootschap tot beloop van het creditsaldo 
had.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek leveren de boeken van koop-

lieden bewijs op tegen hen.
De niet-handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken 

van kooplieden, die ten aanzien van degene die ze bijhoudt een bekentenis kun-
nen vormen.

Aangezien die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt 
de feitenrechter de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. 

Het arrest stelt vast dat de verweerder, die handelt in de hoedanigheid van cu-
rator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Victor Gravy, de eiseres gedagvaard heeft tot betaling van verschillende 
facturen die zij niet betwist, maar zij wijst er evenwel op dat zij geen enkel be-
drag meer hoefde te betalen wegens de wettelijke schuldvergelijking tussen die 
facturen en haar schuldvordering op de vennootschap.

Het arrest oordeelt op grond van de redenen van het bestreden vonnis, die het 
overneemt, en op grond van eigen redenen dat de boekhouding van de vennoot-
schap, waarin een post voorkomt met een op naam van de eiseres geopende reke-
ning die een creditsaldo vertoonde, eenzijdig, onvolledig en onnauwkeurig is en 
dat er nauwe familiebanden bestaan tussen de eiseres en de vennoten van de ven-
nootschap, haar gewezen echtgenoot en haar zoon.

Op die gronden verantwoordt het arrest wettig zijn beslissing dat de eiseres 
niet aantoont dat zij ten aanzien van de vennootschap een zekere, vaststaande en 
opeisbare schuldvordering heeft die de door haar aangevoerde schuldvergelijking 
aantoont.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Door de verwerping van het cassatieberoep vertoont de vordering tot bindend-

verklaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 605

3° KAMER - 3 december 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN ÉÉN ENKELE WETTELIJKE BEPALING 
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AANVOERT - MIDDEL DAT TWEE GRIEVEN UIT - WETTELIJKE BEPALING NIET OPNIEUW OPGEGEVEN NA 
DE VERMELDING VAN EEN GRIEF - UITWERKING

De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor elke grief de 
geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp wanneer die grieven 
betrekking hebben op eenzelfde wettelijke bepaling die, vanuit verschillende oogpunten,  
volgens de eiseres in cassatie meermaals is geschonden. 

(SWANEPOEL, vennootschap naar Congolees recht T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen 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 bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Bij zijn uitspraak vermeldt het arrest:
"(De eiseres) stelt een tussenvordering in. Zij verzoekt het hof (van beroep):
- de voorlegging van de paspoorten (van de verweerder) te bevelen;
- hem te veroordelen om:
de op haar getrokken wisselbrieven terug te geven;
haar de bedragen terug te betalen die (hij) reeds ontvangen heeft, te weten de tegen-

waarde, in euro, tegen de hoogste koers van de dag van betaling, van 328.000 Amerikaan-
se dollar, vermeerderd met de compensatoire interest te rekenen van de data van betaling 
en de moratoire interest te rekenen van de datum van dit arrest" Daarna doet het uitspraak 
over de terugvordering van de eiseres en verklaart het arrest "de tussenvordering van (de 
eiseres) ongegrond en verwerpt ze" op de volgende gronden:

"aangezien de vordering (van de verweerder) gegrond is verklaard, is de tussenvorde-
ring van (de eiseres) dat niet".

Grieven
In conclusie heeft de eiseres de appelrechters verzocht:
"1. Teruggave van de wissels
Ingeval het hof (van beroep) de exceptie van niet-ontvankelijkheid zou bevestigen en 

het onwettig karakter van de litigieuze wissels niet zou aanvaarden, vraagt de (eiseres) om 
(de verweerder) te bevelen de originelen van de litigieuze wissels terug te geven, teneinde 
te beletten dat (de verweerder) ze opnieuw in rechte zou aanwenden.

2. Terugbetaling van het onverschuldigd betaalde
Indien het hof (van beroep) de exceptie van niet-ontvankelijkheid zou bevestigen en het 
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onwettig karakter van de litigieuze wissels niet zou aanvaarden, dan vraagt de (eiseres), 
net als in eerste aanleg, dat het hof (van beroep) haar akte zou verlenen van haar tegenvor-
dering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde. De Gécamines heeft de overeen-
komst tot exploitatie van het Tilwezembe-project na maandenlange opschorting eenzijdig 
beëindigd. Het gedeelte van de overeenkomst dat vóór de ontbinding door Gécamines is 
uitgevoerd, heeft voor de (eiseres) tot verliezen geleid. Er is dus geen te verdelen winst. 
(De verweerder) erkent dat hem 318.000 Amerikaanse dollar is betaald, zonder dat hij 
daarvoor enige tegenprestatie kon aantonen. Hij heeft zich dus onrechtmatig verrijkt en 
moet dat bedrag terugbetalen".

Bijgevolg stelde de eiseres in haar conclusie twee vorderingen in : de eerste had betrek-
king op de teruggave van de litigieuze wissels ingeval de exceptie van niet-ontvankelijk-
heid bevestigd (zou) worden, de tweede op de terugbetaling, door de verweerder, van een 
bedrag van 318.000 Amerikaanse dollar - waarvan het onverschuldigd karakter was aan-
gevoerd - ingeval de vordering van de verweerder toegewezen (zou worden).

De eiseres grondt die tweede vordering op het feit dat er geen te verdelen winst was 
krachtens de tussen de partijen gesloten overeenkomst en dus op de daaruit voortvloeien-
de afwezigheid van enige rechtsbetrekking die aan de basis van de wisselverplichting ligt, 
en niet op het onrechtmatig karakter van die betrekking.

Het arrest, dat beslist dat "aangezien de vordering (van de verweerder) gegrond is ver-
klaard, de tussenvordering van (de eiseres) dat niet is", terwijl de grondslag van de vorde-
ring tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde niet afhing van de grondslag van de 
door de verweerder ingestelde hoofdvordering, en die inzonderheid betrekking heeft op 
het onwettig karakter van de tussen de partijen gesloten overeenkomst en de daaruit voort-
vloeiende geldigheid van de rechtsbetrekking die aan de basis van de wisselverplichting 
ligt, laat de conclusie wat dat betreft onbeantwoord en omkleedt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het arrest, dat niet verduidelijkt of het gebrek aan grondslag van de door de eiseres in-
gestelde vordering afgeleid kan worden uit de redenen die de beslissing tot gegrondver-
klaring van de vordering van de verweerder staven - in welk geval de reden onwettig is - 
dan wel uit specifieke redenen die de door de eiser tot staving van zijn vordering voorge-
stelde redenen beantwoorden om ze te verwerpen, in welk geval de beslissing onwettig is, 
is op zijn minst gegrond op dubbelzinnige redenen die het Hof niet in staat stellen de wet-
tigkheid van de bestreden beslissing te toetsen. Het arrest schendt aldus eveneens artikel 
149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 

middel verwijt het arrest de conclusie van de eiseres niet te beantwoorden, maar 
vermeldt de geschonden wettelijke bepaling niet:

Het middel, dat enkel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 
in algemene bewoordingen, uit twee grieven, waarbij de eerste een gebrek aan 
antwoord op een conclusie aanvoert en de tweede een dubbelzinnigheid die de 
motivering van het arrest zou aantasten, maar herhaalt na de eerste van die grie-
ven niet dat voormeld artikel 149 geschonden is.

De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor 
elke grief de geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp 
wanneer  die  grieven  betrekking hebben op eenzelfde  wettelijke  bepaling  die, 
vanuit verschillende oogpunten, volgens de eiseres in cassatie meermaals is ge-
schonden.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de tussenvordering van de eiseres en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 606

3° KAMER - 3 december 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - WETTENCONFLICT - BELGISCHE 
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN 
ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT 
GELDIG GESLOTEN IN HET BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

2º OPENBARE ORDE - WETTENCONFLICT - BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - 
EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET 
TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT GELDIG GESLOTEN IN HET 
BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

3º HUWELIJK - WETTENCONFLICT - BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - EERSTE 
HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET 
TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT GELDIG GESLOTEN IN HET 
BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

1º, 2° en 3° De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in  
Belgïe, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een 
van  de echtgenoten,  op  het  tijdstip  van dat  huwelijk,  reeds  een nog niet  ontbonden  
huwelijk is aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat. 

(H. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0088.F)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid eerste en derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

(waarbij artikel 3 is opgeheven door de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht);

- de artikelen 2, 15, inzonderheid §1, 21, 46, inzonderheid eerste lid, en 127, inzonder-
heid §1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht;

- het artikel 24, inzonderheid §2, van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 
24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970, en, voor zover nodig, het enige 
artikel van die wet;

- de artikelen 30 en 31 van het Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en de nala-
tenschap (Moudawana) van het Koninkrijk Marokko, waarvan het eerste en het tweede 
boek, die deze artikelen bevatten, zijn bekendgemaakt bij de dahir nr. 1-57-343 van 22 
november 1957, zoals zij van kracht waren vóór de wijziging ervan bij de dahir nr. 1-93-
347 van 10 september 1993 en vóór de opheffing ervan bij artikel 397 van het Wetboek 
van het gezin, bepaald in de wet nr. 70-03 en bekendgemaakt bij de dahir nr. 1-04-22 van 
3 februari 2004;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht de toepassing te weigeren van 
een buitenlandse wetsbepaling die strijdig is met de Belgische internationale openbare 
orde;

- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van een recht niet kan worden 
vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vat-
baar zijn.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof neemt kennis van het beroep van de eiseres tegen de beslissing van 9 

april 1998 van de verweerder om haar het voordeel van een overlevingspensioen ten ge-
volge van het overlijden van haar echtgenoot, H.B., op 23 november 1996 te weigeren.

Het arrest en het beroepen vonnis doen volgende vaststellingen, waarvan het arbeidshof 
de redenen gedeeltelijk overneemt :

a) Uit een akte van de Rechtbank van Eerste aanleg te Berkane (Marokko) blijkt dat de 
eiseres in 1968 is gehuwd met H.B., een Marokkaan, van wie zij op 18 februari 1975 is 
gescheiden, maar dat zij met H.B. opnieuw in de echt is getreden op 4 augustus 1979, 
overeenkomstig een notariële akte van 17 november 1982;

b) De eiseres, die verklaart dat H.B. op 23 november 1996 is overleden en een beroep 
doet op haar statuut van nooit hertrouwde weduwe van een voormalige werknemer in Bel-
gië, maakt bij de verweerder aanspraak op haar recht op een overlevingspensioen;

c) Dit recht wordt haar bij beslissing van 9 april 1998 van de verweerder geweigerd, op 
grond dat H.B. vóór zijn huwelijk met [de eiseres], op 11 december 1965, getrouwd was 
met M.V., van Belgische nationaliteit, dat de echtgenoten sinds 31 december 1970 feite-
lijk gescheiden leefden, maar dat dit eerste huwelijk bij het overlijden van H.B. niet is 
ontbonden.

Het arrest verwerpt het beroep van de eiseres tegen de beslissing van de verweerder, 
met bevestiging van het beroepen vonnis.
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Het grondt die beslissing met name op de volgende redenen van de eerste rechter, die 
het overneemt :

"Vanaf het ogenblik dat B., Marokkaans onderdaan, beslist heeft om in België te huwen 
met mevrouw V. overeenkomstig de bij de Belgische interne wet voorgeschreven vorm-
vereisten, is de erkenning in België van de gevolgen van het tweede, in Marokko gesloten 
huwelijk strijdig met de Belgische openbare orde;

Immers : 'l'option de monogamie faite au moment de la première célébration interdit 
d'invoquer par la suite le statut polygamique';

De bepalingen van de islamitische wet die een nieuw huwelijk zonder voorafgaande 
echtscheiding toestaan, zijn niet verenigbaar met de Belgische rechtsregels inzake het hu-
welijk, in België, tussen een Belgische en een Marokkaanse onderdaan. Immers, een hu-
welijk kan krachtens de Belgische wet alleen ontbonden worden door echtscheiding en 
door overlijden van de echtgenoot;

Aangezien het eerste huwelijk van B. niet is ontbonden, is zijn tweede huwelijk, met de 
eiseres, in België niet wettelijk erkend en kan het dus niet als grondslag voor een aanvraag 
van overlevingspensioen dienen".

Grieven
De voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk worden voor elke echtgenoot be-

heerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nati-
onaliteit heeft.

De regel wordt thans bepaald in artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht, hoewel deze tekst niet van toepassing is op een huwelijk dat voltrokken 
is vóór de inwerkingtreding ervan, maar alleen op de gevolgen van een dergelijk huwelijk 
dat na de inwerkingtreding ervan is aangegaan (artikel 127, §1).

Dezelfde regel was daarvóór echter reeds van toepassing en kon toen worden afgeleid 
uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De vraag of de echtgenoot die onderdaan is van een land dat polygamie toestaat, rechts-
geldig een tweede huwelijk heeft kunnen aangaan, hangt dus uitsluitend af van de interne 
wet van die echtgenoot.

De geldigheid van het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot, van wie 
het arrest erkent dat hij de Marokkaanse nationaliteit had, waarbij het geschil uitgerekend 
betrekking heeft op het recht van die echtgenoot om een huwelijk met de eiseres te sluiten 
terwijl hij reeds een niet ontbonden huwelijk was aangegaan, wordt bijgevolg geregeld 
door de Marokkaanse wet.

Welnu, de artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk 
statuut en de nalatenschap, die van kracht waren op de datum van het huwelijk van de ei-
seres en haar overleden echtgenoot, stonden polygamie toe.

Die teksten luidden als volgt :
"Article 30
La première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de lui joindre une autre 

épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.
La femme a le droit de demander à son futur mari de s'engager à ne pas lui joindre une 

coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement 
serait violé.

Si la femme ne s'est pas réservé le droit d'option et que son mari contracte un nouveau 
mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvel-
le union.
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Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera l'au-
torisation de polygamie.

Article 31
La femme a le droit de demander que son mari s'engage, dans l'acte de mariage, à ne 

pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du 
mariage au cas où cet engagement serait violé".

De overleden echtgenoot van de eiseres had dus het recht om met haar te huwen, on-
danks het bestaan van een vorig niet ontbonden huwelijk.

Eerste onderdeel
Het arrest lijkt, op zijn minst impliciet, te beslissen dat het huwelijk van de eiseres en 

haar overleden echtgenoot daadwerkelijk onderworpen is aan de Marokkaanse wet, of in 
ieder geval dat het recht van de overleden echtgenoot van de eiseres om met haar te hu-
wen ondanks het bestaan van een vorig niet ontbonden huwelijk, door die wet beheerst 
wordt (waarbij de beslissing van het arbeidshof inzake de toepassing van die regel onwet-
tig is wegens de redenen die in de volgende onderdelen van het middel aangeklaagd wor-
den).

Indien, evenwel, ervan moet worden uitgegaan dat zulks niet het geval is en dat het ar-
beidshof de geldigheid van dit huwelijk beoordeeld heeft met toepassing van de Belgische 
wet, dan is het arrest in dat geval niet naar recht verantwoord (schending van artikel 3 van 
het Burgerlijk Wetboek en, daarenboven en voor zover nodig, wat betreft de gevolgen 
sensu lato van het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot na de inwerking-
treding van dit artikel op 1 oktober 2004, van de artikelen 2, 15, 46 en 127 van het Wet-
boek van internationaal privaatrecht).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat, in het licht van de daaruit volgende voordelen inzake sociale zekerheid, 

weigert aan het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot, waarvan de geldig-
heidsvoorwaarden door de Marokkaanse wet beheerst worden, gevolgen te verlenen we-
gens het bestaan van een huwelijk dat laatstgenoemde daarvoor was aangegaan en dat nog 
niet was ontbonden, en, bijgevolg, de eiseres het recht op een overlevingspensioen wei-
gert - recht dat zij aan dit huwelijk ontleende -, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht (schending van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en, daarenboven en voor zover 
nodig, wat betreft de gevolgen sensu lato van het huwelijk van de eiseres en haar overle-
den echtgenoot na de inwerkingtreding van dit artikel op 1 oktober 2004, van de artikelen 
2, 15, 46 en 127 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, alsook van de artikelen 
30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en de nalaten-
schap).

Derde onderdeel
De omstandigheid dat de bepalingen van de Marokkaanse wet die de polygamie toe-

staan, niet verenigbaar zouden zijn "met de Belgische rechtsregels inzake het huwelijk, in 
België, tussen een Belgische en een Marokkaanse onderdaan", op grond dat "een huwelijk 
kan krachtens de Belgische wet alleen ontbonden worden door  echtscheiding en door 
overlijden van de echtgenoot", kan niet tot gevolg hebben dat, in het licht van de daaruit 
voortvloeiende voordelen inzake sociale zekerheid, geweigerd wordt gevolgen te verlenen 
aan een huwelijk waarvan de geldigheidsvoorwaarden beheerst worden door de Marok-
kaanse wet en dat, overeenkomstig die wet, op regelmatige wijze is aangegaan.

De Belgische rechter zal ongetwijfeld weigeren om de buitenlandse wet toe te passen, 
aangezien de gevolgen van die wet niet verenigbaar zouden zijn met de Belgische openba-
re orde.

Die onverenigbaarheid moet in casu echter beoordeeld worden op grond van de gevol-
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gen van een dergelijke toepassing, die slechts geweigerd zal worden indien die gevolgen, 
in concreto, strijdig zijn met de Belgische internationale openbare orde.

Hieruit volgt dat, hoewel de Belgische wetgeving polygamie veroordeelt, de Belgische 
rechter toch niet kan weigeren enig gevolg te verlenen aan een huwelijk dat is aangegaan 
in een land dat die polygamie, overeenkomstig zijn wetgeving, wel toestaat, en waarvan 
de voorwaarden, die met name betrekking hebben op de polygamie van de echtgenoot, 
door die wet beheerst worden, op grond dat de echtgenoot reeds een niet ontbonden huwe-
lijk was aangegaan. De rechter kan met name niet weigeren om aan de weduwe van die 
echtgenoot, in België, het voordeel toe te kennen van een overlevingspensioen waarop zij 
ten gevolge van dit huwelijk recht heeft, aangezien dat gevolg sensu lato van het huwelijk 
geenszins onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare orde.

Dit is zelfs het geval indien het eerste, niet ontbonden huwelijk van de echtgenoot in 
België aangegaan werd met een Belgische onderdaan "overeenkomstig de bij de Belgi-
sche interne wet opgelegde vormvereisten". Die omstandigheden hebben op zich immers 
niet tot gevolg dat de gevolgen van het huwelijk, beschouwd in het licht van de daaruit 
voortvloeiende voordelen inzake sociale zekerheid en, met name, van de toekenning van 
een overlevingspensioen aan de weduwe van de polygame echtgenoot, strijdig zouden zijn 
met de Belgische internationale openbare orde (artikel 47 van het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht bepaalt overigens dat de vormvereisten voor de voltrekking van het hu-
welijk beheerst worden door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk 
voltrokken wordt, en bekrachtigt aldus een vaststaande regel).

Daarenboven bepaalt artikel 24 van het algemeen Verdrag van 24 juni 1968 tussen het 
Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, met be-
trekking tot het overlevingspensioen van de weduwe, dat het weduwenpensioen eventueel, 
gelijkelijk en definitief, onder de gerechtigden verdeeld wordt, in de voorwaarden die zijn 
bepaald in het persoonlijk statuut van de verzekerde. Die tekst betreft de polygamie en er-
kent de verschillende weduwen van de overleden Marokkaanse echtgenoot uitdrukkelijk 
het recht op een overlevingspensioen (met dien verstande dat hun één enkel overlevings-
pensioen gestort en onder hen verdeeld zal worden). De eiseres meent te kunnen betogen 
dat die tekst rechtstreeks van toepassing is en haar, ondanks de bigamie van haar overle-
den echtgenoot, het recht op een overlevingspensioen of op een gedeelte van een overle-
vingspensioen toekent. In ieder geval heeft de erkenning van polygamie in een door Bel-
gië gesloten en goedgekeurd internationaal verdrag, met betrekking tot de gevolgen van 
dat verdrag op het vlak van de sociale zekerheid, tot gevolg dat dergelijke gevolgen niet 
onverenigbaar met de Belgische internationale openbare orde geacht kunnen worden.

Het arrest, dat het beroep van de eiseres verwerpt en haar het voordeel van een overle-
vingspensioen weigert, op grond dat de erkenning, in België, van de gevolgen van het hu-
welijk tussen de eiseres en haar echtgenoot, met betrekking tot de daaruit voortvloeiende 
voordelen inzake sociale zekerheid, niet verenigbaar zou zijn met de Belgische wetgeving 
en strijdig zou zijn met de Belgische [internationale] openbare orde, verantwoordt zijn be-
slissing niet naar recht (schending van het voormelde artikel van het Verdrag tussen Bel-
gië en Marokko, gesloten op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 25 juni 1971 en, 
voor zover nodig, van het enige artikel van die wet, van de artikelen 3 en 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek en, voor zover nodig, wat betreft de gevolgen sensu lato van het huwelijk 
van de eiseres en haar overleden echtgenoot na de inwerkingtreding van dit artikel op 1 
oktober 2004, van artikel 21 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, alsook van 
de artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en 
de nalatenschap, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht 
de toepassing te weigeren van een buitenlandse wetsbepaling die strijdig is met de Belgi-
sche internationale openbare orde).

Vierde onderdeel
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De artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut 
en de nalatenschap voorzagen, op de datum van de huwelijken van de eiseres en haar 
overleden echtgenoot, weliswaar in wat die wetsbepalingen omschrijven als een "optie 
voor monogamie" ("option de monogamie") : de verbintenis van de echtgenoot om geen 
ander huwelijk aan te gaan.

Die optie vereist luidens de voormelde wetsbepalingen evenwel een uitdrukkelijke ver-
bintenis van de echtgenoot in de huwelijksakte. Ze kan dus niet impliciet zijn. Het arrest, 
dat deze optie voor monogamie afleidt uit de omstandigheid dat de overleden echtgenoot 
van de eiseres zijn eerste huwelijk in België met een Belgische onderdaan had aangegaan 
"overeenkomstig de bij de Belgische interne wet voorgeschreven vormvereisten", verant-
woordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke 
verbintenis van de overleden echtgenoot van de eiseres bij het aangaan van dat eerste hu-
welijk (schending van de artikelen 30 en 31 van het Burgerlijk Wetboek). Daarenboven, 
zelfs al wordt ervan uitgegaan dat de overleden echtgenoot van de eiseres een dergelijke 
verbintenis had aangegaan, dan nog kan het arrest niet wettig weigeren om gevolgen te 
verlenen aan het daaropvolgende huwelijk van de overleden echtgenoot van de eiseres en 
laatstgenoemde, met betrekking tot de daaruit voortvloeiende voordelen inzake sociale ze-
kerheid : de miskenning van de aldus aangegane verbintenis heeft geen weerslag op de 
geldigheid van een daaropvolgend huwelijk maar verleent de eerste echtgenote zonder 
meer het recht om de ontbinding van het huwelijk te vorderen (schending van dezelfde 
wetsbepalingen).

De optie voor monogamie is in elk geval een afstand : de afstand, door de Marokkaanse 
echtgenoot, van het hem door de Marokkaanse wet toegekende recht op een daaropvol-
gend huwelijk. Welnu, de afstand kan niet worden vermoed en kan alleen worden afgeleid 
uit omstandigheden die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn. De door het ar-
rest vermelde omstandigheden (eerste huwelijk, in België, van de overleden echtgenoot 
van de eiseres met een Belgische onderdaan "overeenkomstig de bij de Belgische interne 
wet voorgeschreven vormvereisten") kunnen aan tal van redenen toe te schrijven zijn, o.a. 
gewoonweg de gezamenlijke verblijfplaats van de echtgenoten in België. De optie voor 
monogamie is hier niet noodzakelijkerwijs het gevolg van. En indien ervan moet worden 
uitgegaan dat het arrest dit beslist, dan schendt het het tweede, in de aanhef van het mid-
del bedoelde algemene rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest beslist niet dat de geldigheidsvoorwaarden van het huwelijk van de 

eiseres en haar overleden echtgenoot beheerst worden door de Belgische wet, 
maar dat de Belgische internationale openbare orde zich verzet tegen de erken-
ning, in België, van de gevolgen van dat huwelijk.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel samen
De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen de erkenning, in 

België, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wan-
neer een van de echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet 
ontbonden huwelijk was aangegaan met een persoon wiens interne wet polyga-
mie niet toestaat.

Het arrest, dat zowel op grond van eigen redenen als van redenen van het be-
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roepen vonnis die het overneemt, vaststelt dat de eiseres en haar overleden echt-
genoot, beiden van Marokkaanse nationaliteit, in Marokko zijn gehuwd terwijl 
diens voorgaande huwelijk met een Belgische vrouw nog niet was ontbonden, 
verantwoordt zijn beslissing om geen enkel gevolg aan dit tweede huwelijk te 
verlenen, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Over de door de verweerder aan dit onderdeel tegengeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De beslissing van het arrest wordt naar recht verantwoordt door de redenen die 

vergeefs bekritiseerd worden in het tweede en het derde onderdeel van het mid-
del, 

zodat dit onderdeel niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg geen belang heeft.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.

3 december  2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint 
en Gérard.

Nr. 607

2° KAMER - 4 december 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - 
VERVANGING VAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF DOOR EEN GELDBOETE - VERHOGING VAN DE 
VERBEURDVERKLARING - ARTIKEL 211BIS, SV.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- SANCTIE

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- SANCTIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE
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6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- GEVOLG

7º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

1º De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf laten  
wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete opleggen, verlagen de 
tegen  de  eiser  uitgesproken  straf;  het  feit  dat  de  verbeurdverklaring  van  
vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan uitgesproken door de 
eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk, zodat in dergelijk geval geen eenstemmigheid,  
zoals voorzien door artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering vereist is1. 

2º en 3° De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart  1952 
duiden  de  gevolgen  niet  aan  die  de  rechter  aan  een  door  hem  vastgestelde 
overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat  
de rechter  in zulk geval geen straf  meer mag opleggen of de door de eerste rechter 
opgelegde straf in haar geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen2. 

4º, 5°, 6° en 7° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden  
worden aan het overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan 
de  rechter  om,  wanneer  hij  beslist  een  strafvermindering  toe  te  kennen  omdat  de  
redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de 
zaak  te  oordelen  in  welke  mate  en  onder  welke  voorwaarden  die  vermindering  kan 
worden toegekend,  op voorwaarde dat  die vermindering reëel  en meetbaar is3 .  (Art. 
21ter, V.T.Sv.)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0592.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 19 maart 2007. 
De eiser P.V. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiser R. V. en de eiseres B. voeren geen middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De eisers P. V. en R.V. zijn voor het hen ten laste gelegde feit F vrijgespro-

ken. Hun cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ont-
vankelijk.

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvorde-

1 Zie Cass., 13 maart 2001, AR P.00.1760.N, nr. 291; 9 juli 2002, AR P.02.0784.N, nr. 396. 
2 Zie Cass., 22 maart 2000, AR P.99.1758.F, nr. 197; 4 feb. 2004, AR P.03.1370.F, nr. 51. 
3 Zie Cass., 31 okt. 2001, AR P.01.1036.F, nr. 587; 14 feb. 2001, AR P.00.1350-1353-1363.F, nr. 91; 
4 okt. 2005, AR P.05.0675.N, nr. 477.
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ring. Het houdt voor dat de appelrechters slechts met eenparige stemmen het be-
drag van de lastens de eiser  uitgesproken verbeurdverklaring van vermogens-
voordelen konden verhogen.

3. De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevange-
nisstraf laten wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete 
opleggen, verlagen de tegen de eiser uitgesproken straf. Het feit dat de verbeurd-
verklaring van vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan 
uitgesproken door de eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk. In dergelijk geval 
is geen eenstemmigheid, zoals voorzien door artikel 211bis Wetboek van Straf-
vordering, vereist.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 EVRM, 1 van het aan-

vullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden en 21ter Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering. Het stelt dat de appelrechters die vaststellen dat de re-
delijke termijn overschreden werd, nalaten het bedrag van de bevolen verbeurd-
verklaring van vermogensvoordelen te  verminderen en integendeel  dit  bedrag 
zelfs verhogen.

5. De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 
bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden duiden de gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastge-
stelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden. Geen wettelijke 
bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen straf meer mag opleggen of de 
door de eerste rechter opgelegde straf in haar geheel of in al haar onderdelen af-
zonderlijk moet verminderen.

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden 
aan het overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt. Het staat aldus 
aan de rechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat 
de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gege-
vens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die ver-
mindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is.

6. De appelrechters vermelden de redenen (arrest blz. 21 en 22) tot welke straf 
zij  de eiser zouden hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet  over-
schreden was en veroordelen hem vervolgens tot een lagere straf.

Aldus bevelen zij zonder schending van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering alsnog een hogere verbeurdverklaring van vermogens-
voordelen dan de eerste rechter.

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

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Martens, Gent.

Nr. 608

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT 
HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - ARREST 
WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - TOEPASSING

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT 
STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, 
SV. - ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
TOEPASSING

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALGEMEEN - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK 
GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - 
VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 
136, TWEEDE LID, SV. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART 
OMDAT DE STRAFVORDERING NIET IS INGESTELD - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2°, 3° en 4°  Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt.  
416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt  
van de strafvordering  zich  de bevoegdheid van een andere rechter  toeeigent  of  zich  
onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door  
een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest  
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen 
van het verzoek om, op grond van art.  136, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering,  
toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering  
van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 
479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: -in geval van voorrecht  
van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld 



Nr. 608 - 4.12.07 HOF VAN CASSATIE 2373 

-het verzoek van de procureur-generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van  
een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht  
van  rechtsmacht  heeft  en  tegen  de  eventuele  mededaders  of  medeplichtigen  de 
strafvordering niet instelt -alleen de procureur-generaal met een beslissing tot vervolging  
de  strafvordering  kan  instellen  bij  de  beëindiging  van  het  strafonderzoek  door  de  
raadsheer-onderzoeksrechter  -de  raadsheer-onderzoeksrechter  enkel  verantwoording 
verschuldigd is aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal -hieruit volgt dat er in  
dergelijk  geval  geen  inverdenkingstelling  in  de  zin  van  art.  61bis  Wetboek  van  
Strafvordering  bestaat,  evenmin  als  de  mogelijkheid  van  toezicht  krachtens  art.  136 
Wetboek van Strafvordering 1 2. 

5º Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis 
te  nemen  van  het  verzoek  om,  op  grond  van  art.  136,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend 
werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 
Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met  
een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: -in geval  
van voorrecht van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet  
is  ingesteld  -het  verzoek van de  procureur-generaal  aan de eerste  voorzitter  tot  het  
aanstellen van een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon  
die  voorrecht  van  rechtsmacht  heeft  en  tegen  de  eventuele  mededaders  of  
medeplichtigen  de  strafvordering  niet  instelt  -alleen  de  procureur-generaal  met  een 
beslissing  tot  vervolging  de  strafvordering  kan  instellen  bij  de  beëindiging  van  het  
strafonderzoek door de raadsheer-onderzoeksrechter -de raadsheer-onderzoeksrechter  
enkel verantwoording verschuldigd is aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal 
-hieruit volgt dat er in dergelijk geval geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis  
Wetboek van Strafvordering bestaat, evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens 
art. 136 Wetboek van Strafvordering, is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in  
de  artt.  416,  tweede lid,  en 539 Wetboek van Strafvordering  en  het  is  evenmin  een 

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  verwerping.  Volgens  het  O.M.  was  het  cassatieberoep  zonder 
voorwerp omdat de eiser, nog vóór het bestreden arrest van 15 mei 2007, waarbij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over eisers verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop 
van het onderzoek, dat geopend werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep 
op grond van art. 480 Wetboek van strafvordering, wegens de betrokkenheid bij de feiten van een 
persoon  met  een  in  art.  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  hoedanigheid,  door  de  procureur-
generaal, in toepassing van voormeld art. 479 Wetboek van Strafvordering voor het hof van beroep 
was gedagvaard. Door deze dagvaarding was de zaak reeds voor de rechter ten gronde aanhangig en 
was er een einde gekomen aan de opdracht van de raadsheer-onderzoeksrechter: er was bijgevolg 
geen onderzoek meer aanhangig, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling ook geen rechtsmacht 
meer had om uitspraak te doen in het kader van die onderzoek. Het Hof van Cassatie kon er derhalve 
ook nooit toe komen om de zaak terug te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. 
Volgens het O.M. kon, in de veronderstelling dat het Hof zou oordelen dat het cassatieberoep zonder 
voorwerp was, ook geen aftand verleend worden van de door eiser gedane afstand zonder berusting, 
omdat deze afstand uitging van de veronderstelling dat het cassatieberoep voorbarig was en het Hof 
geen akte van afstand verleent wanneer het oordeelt dat het cassatieberoep om een andere reden niet 
ontvankelijk  is  (Zie  Cass.,  8  dec.  1992,  AR  6639,  AC.,  1991-92,  nr.  776;  7  sept.  1994,  AR 
P.94.0381.F, AC., 1994, nr. 361.
2 Cass., 30 nov. 1976, AC., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 442; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.1163.N en P.07.1207.N, nrs.611 
en 612.; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean du Jardin,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la  
procedure  pénale,  Brugge,  Die  Keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek Strafvordering, 
Antwerpen, Maklu, 2005, nrs 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed. 
2007, nr. 859, p. 421; DECLERCQ, R.,  Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216. 
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eindbeslissing of een beslissing die uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in  
art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering3. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0813.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 mei 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Hij doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in de mate de bestre-

den beslissing niet definitief is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak doet over de bevoegdheid conform artikel 416, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek. 

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORWAARDEN
Op 21 december 2000 werd de onderzoeksrechter te Ieper belast met een ge-

rechtelijk onderzoek ten laste van onder meer J. L., P. H. en anderen.
Op 31 oktober 2002 heeft de procureur-generaal te Gent op grond van artikel 

136bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in het belang van het goede ver-
loop van het onderzoek, gevorderd dat de onderzoeksrechter te Ieper zou worden 
vervangen door een raadsheer-onderzoeksrechter. 

Bij arrest van 26 november 2002 heeft het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, het onderzoek tot zich getrokken, de onderzoeksrechter 
te Ieper ontheven en H. H. aangesteld als raadsheer-onderzoeksrechter.

De onderzoeksrechter te Ieper was ook belast met een gerechtelijk onderzoek 
ten laste van onbekenden, dit ingevolge klacht met burgerlijke partijstelling op 6 
april 2001, 7 juni 2001 en 4 maart 2005.

In zijn arrest van 2 december 2003 heeft het Hof het rechtsgebied geregeld en 
het  verder  onderzoek  van  dit  dossier  wegens  samenhang toegewezen  aan  de 
raadsheer-onderzoeksrechter H. H..

Het verder onderzoek wees uit dat er ook aanwijzingen van schuld kunnen zijn 
tegen D. C., plaatsvervangend rechter, die ingevolge artikel 479 Wetboek van 
Strafvordering "voorrecht van rechtsmacht" heeft.

Op vordering van de procureur-generaal heeft de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Gent op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering H. H. 
als raadsheer-onderzoeksrechter aangesteld. 

Op 31 maart 2006 heeft de procureur-generaal nominatief de strafvordering 
uitgevaardigd ten laste van de eiser. De raadsheer-onderzoeksrechter heeft op 3 
april 2006 de eiser hiervan verwittigd met de mededeling dat hij ingevolge de be-
palingen van artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, over dezelf-

3 Zie voetnoot 1. 
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de rechten beschikte als een formeel inverdenkinggestelde. 
Op 14 juli 2006 heeft de procureur-generaal de eiser meegedeeld dat hij recht-

streeks zal worden gedagvaard omdat één van de inverdenkinggestelden "voor-
recht van rechtsmacht" heeft.

Op 6 oktober 2006 heeft de procureur-generaal de eiser laten weten dat het 
openbaar ministerie per 15 april 2007 zal overgaan tot de rechtstreekse dagvaar-
ding en dat daardoor de raadsheer-onderzoeksrechter vanaf dat ogenblik zal ont-
heven zijn van het onderzoek.

Als inverdenkinggestelde heeft  de eiser  op 4 april  2007 een verzoekschrift 
neergelegd bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
Gent op grond van artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, omdat 
een gerechtelijk onderzoek niet binnen het jaar is afgesloten. Hij heeft de kamer 
van inbeschuldigingstelling verzocht de niet-ontvankelijkheid en de nietigheid 
van de strafvordering uit te spreken op grond van artikel 235bis, §6, Wetboek 
van Strafvordering.

Bij arrest van 15 mei 2007 heeft het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbe-
schuldigingstelling, zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van eisers ver-
zoek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. Het bestreden arrest steunt de beslissing over het ontbreken van rechtsmacht 

van de kamer van inbeschuldigingstelling op de navolgende gronden:
- In geval van voorrecht van rechtsmacht is er geen wettelijke saisine zolang 

de strafvordering niet is ingesteld.
- Het verzoek van de procureur-generaal aan de eerste voorzitter tot het aan-

stellen van een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een per-
soon die voorrang van rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of 
medeplichtigen, stelt de strafvordering niet in.

- Alleen de procureur-generaal kan met een beslissing tot vervolging de straf-
vordering instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer-
onderzoeksrechter.

- De raadsheer-onderzoeksrechter is enkel verantwoording verschuldigd aan de 
eerste voorzitter en de procureur-generaal.

- Hieruit volgt dat er in dergelijk geval geen inverdenkingstelling in de zin van 
artikel 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, evenmin als de mogelijkheid 
van toezicht krachtens artikel 136 Wetboek van Strafvordering.

2. Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, 
tweede lid,  en 539 Wetboek van Strafvordering indien de rechter  die  kennis-
neemt van de strafvordering, zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-ei-
gent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ont-
staat, dat enkel door een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd.

De bestreden beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die zich op 
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voornoemde gronden onbevoegd verklaart, is geen dergelijke beslissing.
3. Hieruit volgt dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin van 

artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en evenmin een beslissing in-
zake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering. 

De afstand kan worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Andersluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 609

2° KAMER - 4 december 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - HELING - 
WITWASMISDRIJF - WITWAS VAN GELDSOMMEN DOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VERBEURDVERKLARING VAN HET ONROEREND GOED - MAXIMUMBEDRAG

3º HELING - WITWASMISDRIJF - WITWAS VAN GELDSOMMEN DOOR DE AANKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - VERBEURDVERKLARING VAN HET ONROEREND GOED - MAXIMUMBEDRAG

1º, 2° en 3°  De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van 
de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij  
mag daarom niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de 
strafrechter  de  verbeurdverklaring  uitspreekt  van  een  onroerend  goed,  waarvan  de 
aankoopprijs wordt betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve  
die verbeurdverklaring met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de 
witgewassen betalingen, zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid,  
Strafwetboek bepaalt; de omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge  
van het volgrecht en de rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af1 2.  
(Art. 7, Sw.)

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0970.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 24 juni 2004, AR P.04.0397.N, nr. 347; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 
4de ed. 2007, nr. 1548, p. 725.
2 De verbeurdverklaring van het integrale onroerend goed kan geenszins verantwoord worden door 
de noodzaak van de bescherming van derden, waaronder de hypothecaire schuldeisers, aangezien de 
hypothecaire schuldeiser,  zelfs  bij  een beperkte verbeurdverklaring van het  onroerend goed,  nog 
steeds zijn recht kan laten gelden.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 31 mei 2007.

De eisers I.1 en I.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan. 

De eiseres I.3 voert geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eisers I.1 en I.2
1. Het middel voert schending aan van artikel 505, derde lid, Strafwetboek: de 

waarde van de verbeurdverklaarde onroerende goederen, gelegen aan het Falcon-
plein 21 en 25 te Antwerpen, overtreft de geldsommen waarvoor de eisers wer-
den vervolgd en die in de telastlegging uitdrukkelijk worden vermeld. 

2. De verbeurdverklaring overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek 
van de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel, is een straf en ze mag 
daarom niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken.

Wanneer de strafrechter de verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend 
goed waarvan de aankoopprijs wordt betaald met geldsommen die zo witgewas-
sen worden, moet hij derhalve die verbeurdverklaring beperken tot beloop van de 
overeenkomstige  waarde  van  de  witgewassen  betalingen,  zoniet  verklaart  hij 
meer verbeurd dan wat artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt.

De  omstandigheid  dat  de  zakelijke  zekerheidsrechten  ten  gevolge  van  het 
volgrecht en de rechten van derden zijn gewaarborgd, doet daaraan niet af.

3. De appelrechters verklaren de onroerende goederen Falconplein 25 (zaak II) 
en Falconplein 21 (zaak IV), verbeurd zonder deze verbeurdverklaring te beper-
ken tot het beloop van de witgewassen geldsommen die ervoor werden betaald. 
Aldus schenden zij artikel 505, derde lid, Strafwetboek.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen de eisers I.1 en I.2 de on-

roerende goederen Antwerpen, Falconplein 25 (zaak II) en Falconplein 21 (zaak 
IV), verbeurdverklaart.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I in de helft van de kosten van hun cassatieberoepen en 
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laat de overige helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres II in de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 610

2° KAMER - 4 december 2007

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - AARD VAN HET MISDRIJF

2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - AFLOPEND MISDRIJF - MISBRUIK VAN VERTROUWEN

3º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - OMSTANDIGHEID DAT DE VERDUISTERDE ZAKEN NOG 
BESTAAN - GEVOLG

4º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - BEGRIP

5º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - AFWENDING VAN HET DOEL WAARVOOR DE DADER DE 
GOEDEREN TER ZIJNER BESCHIKKING HEEFT - VOLMACHT OP EEN GEZAMELIJKE REKENING - 
TOEPASSING

6º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - AFWENDING VAN HET DOEL WAARVOOR DE DADER DE 
GOEDEREN TER ZIJNER BESCHIKKING HEEFT - VOLMACHT OP EEN GEZAMENLIJKE REKENING - NIET-
OVEREENGEKOMEN GEBRUIK VAN DE VOLMACHT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2° en 3° Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele  
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering 
haar delictueel karakter niet1. (Art. 491, Sw.)

4º en 5° Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging 
van de bedoelde  goederen,  gelden,  koopwaren,  biljetten  of  geschriften,  feitelijk  heeft  
plaatsgegrepen;  het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt,  de 
door hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter  
zijner  beschikking  had,  zoals  onder  meer  ten  gevolge  van  het  verstrekken  van  een  
volmacht over een gezamenlijke rekening2. (Art. 491, Sw.)

6º De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te leiden dat,  
hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij hiervan een niet  
overeengekomen gebruik maakt. 

(V. T. D.)

1 Cass., 14 mei 1956, AC, 1956, 765.
2 Zie Cass., 9 april 1992, RW., 1991-92, 461 met noot A. VANDEPLAS; 30 okt. 2001, AR P.01.0724.N, 
nr. 582.
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ARREST

(A.R. P.07.1135.N)

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

correctionele kamer, van 26 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek. Het betoogt 

dat de appelrechters niet vaststellen dat de eiser "in de onmogelijkheid verkeert 
de 'verduisterde' gelden terug te geven, noch dat deze niet meer tot de overeenge-
komen overeenstemming kunnen gebruikt of aangewend worden". Het middel 
stelt dat het misdrijf niet voltrokken is omdat de gelden die op bevel van de on-
derzoeksrechter geblokkeerd zijn op een effectenrekening, nog steeds kunnen te-
ruggegeven worden. 

2. Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf. De en-
kele omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aan de ver-
duistering haar delictueel karakter niet.

Het middel faalt naar recht. 
(...)
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek. Het betoogt 

dat er geen sprake is van overdracht of overhandiging door de verweerster maar 
dat de eiser gebruik heeft gemaakt van zijn volmacht om zelf de gelden over te 
schrijven op zijn effectenrekening. 

7. Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de over-
handiging van de bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, 
feitelijk heeft plaatsgegrepen. Het is voldoende dat degene die misbruik van ver-
trouwen pleegt, de door hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het 
doel waarvoor hij ze ter zijner beschikking had, zoals onder meer ten gevolge 
van het verstrekken van een volmacht over een gezamenlijke rekening. 

8. De appelrechters oordelen dat de eiser via volmacht mocht beschikken over 
de effecten op de rekening van de verweerster maar dat hij door die effecten te 
plaatsen op zijn persoonlijke rekening waarop de verweerster geen volmacht had, 
deze heeft afgewend van het doel waarvoor hij ze te zijner beschikking had.

Aldus beantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Vijfde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 1984 Burgerlijk Wetboek. Het 

betoogt dat het bestreden arrest wegens de voorafgaande volmacht, door de ver-
weerster aan de eiser gegeven, ten onrechte vaststelt dat de eiser de verrichtingen 
op de effectenrekening heeft verricht zonder de toestemming van de verweerster. 

12. De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te 
leiden dat, hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij 
hiervan een niet overeengekomen gebruik maakt. 

13. Het bestreden arrest stelt weliswaar vast dat de eiser over een volmacht be-
schikte over de rekeningen van de verweerster maar ook dat uit het strafdossier 
blijkt dat de door de eiser uitgevoerde verrichtingen buiten het weten van de ver-
weerster en zonder haar toestemming gebeurden, met de bedoeling zich op die 
wijze de effecten, eigendom van de verweerster, toe te eigenen.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Haentjens, Dendermonde.

Nr. 611

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. 
- VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN 
- AFWIJZING DOOR DE RAADSHEER-ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ZONDER RECHTSMACHT VERKLAART - AARD VAN EEN 
DERGELIJKE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt. 416,  
tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van  
de  strafvordering  zich  de  bevoegdheid  van  een  andere  rechter  toeeigent  of  zich 
onbevoegd  verklaart,  zodat  daaruit  een  geschil  over  jurisdictie  kan  ontstaan  dat  de  
rechtsgang  belemmert  en  enkel  door  een  regeling  van  rechtsgebied  kan  worden 



Nr. 611 - 4.12.07 HOF VAN CASSATIE 2381 

beëindigd 1 2.
3º  Het  arrest  waarbij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  zich  zonder  rechtsmacht  

verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beschikking genomen in 
toepassing  van  art.  61quinquies  Wetboek  van  Strafvordering  in  het  kader  van  een  
onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur-generaal  bij  het hof van 
beroep op grond van art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij  
de  feiten  van  een  persoon  met  een  in  art.  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  
hoedanigheid, op grond dat de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste 
voorzitter  met  toepassing  van  voormeld  art.  480  Wetboek  van  Strafvordering,  de  
strafvordering  niet  instelt  zodat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  zich  over  de  
strafvordering niet kan uitspreken, is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de 
artt.  416,  tweede  lid,  en  539  Wetboek  van  Strafvordering;  het  is  evenmin  een  

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  verwerping.  Volgens  het  O.M.  was  het  cassatieberoep  zonder 
voorwerp omdat de eiser,  nog vóór het  bestreden arrest  van 5 juni  2007, waarbij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over eisers hoger beroep 
tegen de (gedeeltelijke) afwijzing door de raadsheer-onderzoeksrechter van hun verzoekschrift dat, in 
toepassing  van  art.  61quinquies  Wetboek  van  Strafvordering,  strekte  tot  het  verrichten  van 
bijkomende onderzoekshandelingen in het kader van het onderzoek, dat geopend werd op vordering 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van Strafvordering, 
wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, door de procureur-generaal, in toepassing van voormeld art. 479 Wetboek 
van Strafvordering voor het hof van beroep was gedagvaard. Door deze dagvaarding was de zaak 
reeds voor de rechter ten grond aanhangig en was er een einde gekomen aan de opdracht van de 
raadsheer-onderzoeksrechter: er was bijgevolg geen onderzoek meer aanhangig, zodat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ook geen rechtsmacht meer had om uitspraak te doen in het kader van dit 
onderzoek. Het Hof van Cassatie kon er derhalve ook nooit toe komen om de zaak terug te verwijzen 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Volgens het O.M. kon, in de veronderstelling dat het Hof 
zou oordelen dat het cassatieberoep zonder voorwerp was, ook geen afstand verleend worden van de 
door eiser gedane afstand zonder berusting, omdat deze afstand uitging van de veronderstelling dat 
het cassatieberoep voorbarig was en het Hof geen akte van afstand verleent wanneer het oordeelt dat 
het cassatieberoep om een andere reden niet ontvankelijk is (Zie Cass., 8 dec. 1992, AR 6639, A.C., 
1991-92,  nr.  776;  7  sept.  1994,  AR  P.94.0381.F,  A.C.,  1994,  nr.  361).  Door  de  eisers  werd 
aangevoerd dat de procureur-generaal bij het hof van beroep niet kon dagvaarden zolang de kamer 
van inbeschuldigingstelling over dit hoger beroep nog geen uitspraak had gedaan en de zaak dus nog 
"sub iudice" was.  Het O.M. kon deze zienswijze niet  delen,  aangezien het  Hof meermaals  heeft 
beslist dat inzake voorrecht van rechtsmacht alleen het hof van beroep bevoegd is om in eerste en 
laatste aanleg uitspraak te doen (Cass., 19 sept. 1984, AR 3562, nr. 52), wat elke mogelijkheid van 
hoger  beroep  uitsluit.  Deze  rechtspraak  is  een  zuivere  toepassing  van  art.  479  Wetboek  van 
Strafvordering, dat bepaalt  dat het hof van beroep uitspraak doet,  zonder dat beroep kan worden 
ingesteld. Dit geldt overigens ook voor specifieke onderdelen van de procedure inzake voorrecht van 
rechtsmacht: zo heeft het Hof ook beslist dat inzake voorlopige hechtenis tegen een persoon die van 
voorrecht van rechtsmacht geniet, enkel de kamer van inbeschuldigingstelling in eerste en laatste 
aanleg  beslist  (Cass.,  29  maart  1977,  A.C. 1977,  827),  waarbij  bovendien  nog  uitdrukkelijk 
gepreciseerd werd dat  dit  geldt ongeacht  of de door de eerste voorzitter van het  hof van beroep 
aangewezen onderzoeksmagistraat  behoort  tot  de  rechtbank van eerste aanleg  of  tot  het  hof van 
beroep (Cass., 5 april 1989,  Pas. 1989, I, nr. 432; Verstraeten, R., "Voorrecht van rechtsmacht" in 
Dupont, L en Spriet, B. (eds.), Strafrecht voor rechtspractici - IV). Er valt bijgevolg niet goed in te 
zien hoe een andere regeling zou kunnen worden voorgesteld voor andere  procedure-incidenten, 
zoals bij het verzoek om het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen in de toepassing van 
art. 61quinquies Wetboek van Strafvordering. Het Hof heeft weliswaar beslist dat de regels inzake 
voorrecht  van  rechtsmacht  het  slachtoffer  (en  bij  uitbreiding  dus  ook  de  persoon  die  als  dader 
vervolgd wordt en van het voorrecht van rechtsmacht geniet) niet de mogelijkheid ontnemen om aan 
de bevoegde onderzoeksmagistraat bijkomende onderzoeksverrichtingen te vragen (Cass.,  28 juni 
2006,  AR P.06.0427.F,  nr.  362),  maar  het  Hof  heeft  in  dit  arrest  niet  beslist  dat  bij  weigering 
vanwege  die  onderzoeksmagistraat  nog  een  hoger  beroep  mogelijk  zou  zijn  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling. Men dient daarbij voor ogen te houden dat inzake voorrecht van rechtsmacht 
het onderzoek dat gevoerd wordt door de onderzoeksmagistraat die aangewezen wordt in toepassing 
van art.  480 Wetboek van Strafvordering,  eigenlijk  verloopt  zoals  een gerechtelijk  onderzoek in 
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eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een der andere gevallen bedoeld in art. 416,  
tweede lid, Wetboek van Strafvordering3. 

(DEXIA nv)

ARREST

(A.R. P.07.1163.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en III zijn gericht tegen het arrest 908 van 5 juni 2007 

van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.

eerste  aanleg,  waarbij  deze  aangewezen  onderzoeksmagistraat  gelijk  te  stellen  is  met  de 
onderzoeksrechter  en  de  kamer  van inbeschuldigingstelling de  rol  van  de  raadkamer overneemt. 
Zowel de onderzoeksmagistraat die aangewezen wordt door de eerste voorzitter van het  hof van 
beroep (ongeacht of bij behoort tot de rechtbank van eerste aanleg of tot het hof van beroep) als de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn "organen" van eenzelfde hof van beroep, zodat de vraag kan 
gesteld worden hoe een orgaan van het hof van beroep (de kamer van inbeschuldigingstelling) een 
ander orgaan van ditzelfde hof van beroep (de onderzoeksmagistraat), dat niet haar ondergeschikte is, 
zou  kunnen censureren  door  op  te  treden  als  "beroepsinstantie".  Het  bestaan  van een  eventuele 
mogelijkheid van hoger beroep binnen een procedure van voorrecht van rechtsmacht, waarvan de 
eisers  uitgaan, lijkt dus in strijd te  zijn met de procesvormen die door de artt.  479 en volgende 
Wetboek  van  Strafvordering  worden  voorgeschreven  (art.  502  Sv).  Binnen  het  kader  van  een 
procedure van voorrecht van rechtsmacht is elke mogelijkheid van hoger beroep dus uitgesloten. Dit 
geldt zowel voor de einduitspraak als voor elke beslissing die aan de einduitspraak voorafgaat en die 
uitgaat van de magistraat die, in toepassing van art. 480 Wetboek van Strafvordering door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep werd aangewezen om het ambt van onderzoeksrechter waar te 
nemen  of  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling.  Aangezien  geen  hoger  beroep mogelijk  is, 
diende  het  hoger  beroep  van  de  eisers  tegen  de  (gedeeltelijke)  afwijzing  door  de  raadsheer-
onderzoeksrechter van hun verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen 
van meet af aan als kennelijk niet-ontvankelijk beschouwd te worden. De vraag ijst dan ook of de 
procureur-generaal bij  het  hof van beroep,  die de uitsluitende bevoegdheid heeft om te beslissen 
omtrent  het  al  dan  niet  instellen  van  vervolgingen,  eens  hij  de  beslissing  genomen  heeft  om 
daadwerkelijk de strafvordering in te stellen, moet wachten om te dagvaarden tot er een uitspraak 
komt over dit manifest niet-ontvankelijk hoger beroep. Het O.M. was van oordeel dat een dergelijk 
kennelijk  niet-ontvankelijk hoger beroep geen hinderpaal  vormt voor  de dagvaarding. Een eerste 
praktische  verantwoording  voor  die  stelling kan reeds  gevonden worden in  de  bezwaren die  de 
tegenovergestelde  zienswijze  oplevert:  wanneer  de  procureur-generaal  bij  het  hof  van  beroep 
inderdaad een afwachtende houding zou moeten aannemen, zou dit meebrengen dat men hem telkens 
opnieuw zou kunnen confronteren met opeenvolgende niet-ontvankelijke hogere beroepen om hem te 
beletten tijdig of binnen een redelijke termijn te dagvaarden. Maar er is ook een juridisch argument 
voor  de  stelling  dat  de  procureur-generaal  niet  dient  te  wachten:  net  zoals  een  manifest 
onontvankelijk cassatieberoep geen schorsende kracht heeft  (Cass.,  28 nov. 1979,  A.C.,  1979-80, 
398; 9 jan. 1990, AR 2657, nr. 280; 19 april 1994, AR 6902, A.C., nr. 186; 10 dec. 2003, J.T., 2003, 
p. 883), heeft ook een manifest niet-ontvankelijk hoger beroep geen schorsende werking (DECLERCQ, 
R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, nr.  2910, p.  1252; VERSTRAETEN,  R., Handboek 
Strafvordering, 4de uitgave 2005, nr. 2258, p. 1050). De procureur-generaal bij het hof van beroep 
kon dus op dit  manifest  niet-ontvankelijk karakter van het  hoger beroep anticiperen en de eisers 
onmiddellijk  dagvaarden  voor  het  hof  van  beroep,  zonder  de  uitspraak  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling te moeten afwachten.
2 Cass., 30 nov. 1976, A.C., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 422; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.0813.N en P.07.1207.N, nrs 608 
en 612.; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean  du  JARDIN,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la 
procedure  pénale,  Brugge,  Die  keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek  Strafvordering, 
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De cassatieberoepen II en IV zijn gericht tegen het arrest 909 van 5 juni 2007 
van het Hof van Beroep te Gent, Kamer van inbeschuldigingstelling.

De eiseressen voeren elk in een afzonderlijke memorie twee middelen aan. Zij 
doen ook zonder berusting afstand van hun cassatieberoep.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
De eiseressen maken het voorwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek. 
Op vordering van de procureur-generaal te Gent, heeft de eerste voorzitter van 

het Hof van Beroep te Gent met toepassing van artikel 480 Wetboek van Straf-
vordering een magistraat van het hof van beroep als onderzoeksrechter aangewe-
zen daar een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoe-
danigheid bij de feiten, voorwerp van het onderzoek, betrokken is. 

Op 14 maart 2007 hebben de eiseressen, eerst in hoedanigheid van burgerlijke 
partij en vervolgens in hoedanigheid van inverdenkinggestelde, met toepassing 
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift neerge-
legd strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.

Bij beschikkingen van 30 maart 2007 heeft de aangewezen magistraat-onder-
zoeksrechter van het hof van beroep die verzoekschriften gedeeltelijk gegrond 
verklaard en voor het overige afgewezen. 

Tegen deze beschikkingen hebben de eiseressen hoger beroep ingesteld. 
Bij de bestreden arresten, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zich zon-

der rechtsmacht verklaard om kennis te nemen van het hoger beroep. 
Bij exploot van 4 mei 2007, is de eiseres I voor het Hof van Beroep te Gent 

gedagvaard teneinde er ten gronde over de strafvordering te worden beoordeeld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstanden
1. De bestreden arresten beslissen dat de kamer van inbeschuldigingstelling 

zonder rechtsmacht is kennis te nemen van het hoger beroep van de eiseressen op 
grond dat de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste voorzitter met 
toepassing van artikel 480 Wetboek van Strafvordering, de strafvordering niet in-
stelt zodat de kamer van inbeschuldigingstelling zich over de strafvordering niet 
kan uitspreken.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling was geroepen in hoger beroep uit-
spraak te doen tegen de beslissingen van de raadsheer-onderzoeksrechter geno-
men met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 
416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die ken-

Antwerpen, Maklu, 2005, nrs. 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 
2007, nr.  859, p.421; DECLERCQ,  R.,  Cassation en matière répressive, R.P.D.B.,  Brussel,  Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216. 
3 Zie voetnoot 1.
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nis neemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-
eigent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied 
kan worden beëindigd 

3.  De beslissing van de kamer  van inbeschuldigingstelling die  zich zonder 
rechtsmacht verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een be-
schikking genomen met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Straf-
vordering, is dergelijke beslissing niet.

4. Het arrest is evenmin een eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een 
der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring.

5. De afstanden kunnen worden verleend 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstanden.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel, S. Ryelandt, Brussel, B. Allemeersch, Brussel, 
E. Tritsmans, Brussel, P. Vanderveeren, Brussel, P. Monville, R. Verstringhe en H. Rie-
der.

Nr. 612

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT 
HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - 
DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - NAVOLGEND 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP 
BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSING

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT 
STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, 



Nr. 612 - 4.12.07 HOF VAN CASSATIE 2385 

SV. - DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - 
NAVOLGEND ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART - CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP 
BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSING

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET 
ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - DAGVAARDING DOOR DE FEITENRECHTER IN 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - NAVOLGEND ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - 
TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - 
CASSATIEBEROEP TEGEN HET TUSSENARREST – ONTVANKELIJKHEID

1º, 2°, 3° en 4° Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt.  
416,  tweede  lid,  en  539  Wetboek  van  Strafvordering,  wanneer  de  rechter  die  
kennisneemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent  
of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat  
de  rechtsgang  belemmert  en  enkel  door  regeling  van  rechtsgebied  kan  worden 
beëindigd; dit is net het gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt  
dat  eisers  cassatieberoep  tegen  een  eerder  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, waarbij dit onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te 
nemen  van  een  verzoek  om,  op  grond  van  art.  136,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van een onderzoek dat geopend  
werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 
Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met  
een  in  artikel  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  hoedanigheid,  kennelijk  niet  
ontvankelijk is en derhalve geen schorsende werking kan hebben op het verloop van de 
door  de  dagvaarding  ingestelde strafvordering  zodat  er  geen reden is  de  zaak af  te  
splitsen1 2. 

1 Cass., 30 nov. 1976, AC., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 442; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N ,nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.0813.N en P.07.1163.N, nrs 608 
en 611; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean du Jardin,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la  
procedure  pénale,  Brugge,  Die  Keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek Strafvordering, 
Antwerpen, Maklu, 2005, nrs. 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed. 
2007, nr. 859, p. 421; DECLERCQ, R.  Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216.
2 Eiser legde als inverdenkinggestelde op 4 april  2007 een verzoekschrift  neer bij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering om toezicht 
uit te oefenen, op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur-
generaal  bij  het  hof  van beroep  op  grond  van  art.  480  Wetboek van  Strafvordering  wegens  de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde 
hoedanigheid. Op 21 april 2007, nog vóór de uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
werd eiser door de procureur-generaal rechtstreeks voor het hof van beroep gedagvaard op grond van 
de samenhang met de feiten gepleegd door een persoon die geniet van voorrecht van rechtsmacht, 
zoals voorzien in art. 482bis Wetboek van Strafvordering. Bij arrest van 15 mei 2007 verklaarde de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd om kennis te nemen van dit verzoek. Tegen dit 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling stelde de eiser cassatieberoep in dat het voorwerp 
uitmaakt van het arrest P.07.0813.N van 4 dec. 2007, waarbij door het Hof afstand werd verleend (zie 
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5º Het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep tegen  
een  eerder  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  waarbij  dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op  
grond van artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op  
het  verloop  van  een  onderzoek  dat  geopend  werd  op  vordering  vande  procureur-
generaal bij  het hof van beroep op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering  
wegens  de betrokkenheid  bij  de  feiten  van een persoon met  een in  artikel  479 van  
hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen  
schorsende werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde  
strafvordering zodat er geen reden is de zaak af te splitsen, doet geen uitspraak over de  
bevoegdheid van het hof van beroep om kennis te nemen van de strafvordering met  
toepassing van de artikelen 479 en volgende Wetboek van strafvordering en oordeelt  
evenmin  over  de  samenhang  krachtens  dewelke  de  daders  van  samenhangende  
misdrijven met het misdrijf waarvoor de ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in  
voormeld artikel  479 wordt vervolgd, met  toepassing van artikel  482bis van hetzelfde 
wetboek  samen  met  die  ambtenaar  worden  vervolgd  en  berecht;  dergelijk  arrest  is  
derhalve geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en  
539 Wetboek van Strafvordering en het is evenmin een eindbeslissing of een beslissing  
die uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering3.

(DEXIA BANK BELGIE nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1207.N)

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

correctionele kamer, van 21 mei 2007. 
De cassatieberoepen II, III en IV zijn gericht tegen het arrest van het Hof van 

Beroep te Gent, correctionele kamer, van 26 juni 2007. 
De eiser III voert in ene memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 
De eiseres IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand van de eisers I en II
1. De afstanden kunnen worden verleend.

arrest nr.608). Voor het hof van beroep voerde eiser aan dat zijn cassatieberoep tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 15 mei 2007 een schorsende werking had krachtens art. 
373 Wetboek van Strafvordering. Steeds volgens eiser vormde deze schorsende werking een beletsel 
voor  de  verdere  behandeling van zijn  zaak  voor  het  hof  van beroep,  omdat  de  samenhang,  die 
krachtens  art.  482bis  Wetboek  van  Strafvordering  aanleiding  moet  geven  tot  de  gelijktijdige 
vervolging  en  berechting  van  de  mededaders  en  medeplichtigen  met  de  dader  die  geniet  van 
voorrecht van rechtsmacht, doorbroken was, met als gevolg dat het hof van beroep zijn bevoegdheid 
ten aanzien van eiser verloor. 
3 Ibid.
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Afstand van de eiser III
2. Het arrest doet uitspraak over:
-  eisers  verweermiddel  dat  zijn  cassatieberoep tegen het  arrest  van 15 mei 

2007 van de kamer van inbeschuldigingstelling schorsende werking heeft op het 
verdere verloop van de tegen hem ingestelde strafvordering en aldus een beletsel 
vormt tegen de gelijktijdige behandeling van de zaak met de andere beklaagden 
zodat de tegen de eiser ingestelde strafvervolging dient te worden afgesplitst en 
deze, vermits er in dat geval een einde komt aan de samenhang, tot de bevoegd-
heid behoort van de rechter die naar gemeen recht bevoegd is;

- de regelmatigheid van de dagvaarding van het hof van beroep. 
3. Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 

416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die ken-
nisneemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-
eigent of zich onbevoegd verklaart zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied 
kan worden beëindigd.

4. De eiser heeft geen bevoedheidsgeschil aan het hof van beroep voorgelegd. 
Eisers aanvoering dat het hof van beroep zijn bevoegdheid verloor ten voordele 
van de gemeenrechtelijke procedure was enkel afgeleid uit de aanvoering dat het 
cassatieberoep tegen het arrest van 15 mei 2007 van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling het normale verloop van de tegen hem ingestelde strafvordering be-
lemmerde zodat de zaak diende te worden afgesplitst. 

5. Het arrest oordeelt desbetreffende dat eisers cassatieberoep tegen het arrest 
van 15 mei 2007 van de kamer van inbeschuldigingstelling kennelijk niet ont-
vankelijk is en derhalve geen schorsende werking op het verloop van de door de 
dagvaarding ingestelde strafvordering kan hebben zodat er geen reden is de zaak 
af te splitsen.

6. Het arrest doet aldus geen uitspraak over de bevoegdheid van het hof van 
beroep om kennis te nemen van de strafvordering met toepassing van de artike-
len 479 en volgende Wetboek van Strafvordering. Het oordeelt evenmin over de 
samenhang krachtens dewelke de daders van samenhangende misdrijven met het 
misdrijf waarvoor de ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in voormeld 
artikel 479 wordt vervolgd, met toepassing van artikel 482bis van hetzelfde wet-
boek samen met die ambtenaar worden vervolgd en berecht. 

7. Voor het overige is het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak 
in een der andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.

De afstand kan bijgevolg worden verleend.
Afstand van de eiseres IV
8. Het arrest doet uitspraak over verscheidene excepties die de eiseres heeft 

opgeworpen met betrekking tot:
- de regelmatigheid van de dagvaarding van de eiseres voor het hof van be-

roep;
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- het tijdstip van het instellen van de strafvordering en de regelmatigheid er-
van;

- de regelmatigheid van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 13 april 2004 waarbij die kamer haar machtiging aan een van haar leden met 
toepassing van de artikelen 136 en 136bis Wetboek van Strafvordering verleend 
bij het arrest van 26 november 2002, opheft;

- de regelmatigheid van de vordering van de procureur-generaal in de inleiden-
de dagvaarding om verzachtende omstandigheden voor bepaalde correctionali-
seerbare misdaden aan te nemen.

Het arrest oordeelt ook dat de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen 
aan het Grondwettelijk Hof ofwel niet dienen te worden gesteld ofwel later, sa-
men met de grond van de zaak dienen te worden onderzocht.

9. Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen en het arrest doet daarmee geen 
uitspraak inzake bevoegdheid noch in een der andere gevallen bedoeld in artikel 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

De afstand kan worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eisers akte van hun afstand van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger, Wouters, H. Van Bavel, Brussel, S. Ryelandt, Brussel, B. Al-
lemeersch, Brussel, E. Tritsmans, Brussel, P. Vanderveeren, Brussel, P. Monville, Brus-
sel,  R. Verstringhe, Gent en H. Rieder, Gent.

Nr. 613

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - GRENZEN

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - 
MOTIVERING

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BEWIJS - BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - MOTIVERING - 
VEREISTE
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5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - BEWIJS - BEWIJSVOERING - HUISZOEKING - 
VASTSTELLING VAN DE ONREGELMATIGHEID VAN DE HUISZOEKING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - 
MOTIVERING - VEREISTE

1º Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet 
niet  uitdrukkelijk  uitsluit,  te  beoordelen  in  het  licht  van  de  artt.  6  E.V.R.M.  en  14  
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen,  
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de  
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen: 

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van  
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan. 

- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, 
- hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het  

bestaan van het misdrijf betreft1  
2º Behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vorm,  mag  een  onrechtmatig  verkregen  bewijs  alleen  worden  geweerd  wanneer  de  
bewijsverkrijging  is  aangetast  door  een  gebrek  waardoor  de  betrouwbaarheid  ervan 
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht2. 

3º, 4° en 5° Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig  
verkregen bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel  
getoetst  heeft  aan  de  criteria  of  door  de  begane  onregelmatigheid,  hetzij  de  
bewijsverkrijging  is  aangetast  door  een  gebrek  waardoor  de  betrouwbaarheid  ervan 
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij,  
onder meer, één of het geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen dat de  
overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast,  
al  dan niet  de onrechtmatigheid opzettelijk  heeft  begaan,  hetzij  dat  de ernst  van het  
misdrijf  veruit  de  begane  onrechtmatigheid  overstijgt,  hetzij  dat  het  onrechtmatig  
verkregen bewijs alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft;  
dit is het geval wanneer de rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van 
een onregelmatige huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat  
de  verhuurder  van de loods  geen toestemming kon geven voor  die  zoeking  en een  
slotenmaker gevorderd werd om toegang te verschaffen tot de loods. 

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

ARREST

(A.R. P.07.1302.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2007.
De eiser voert twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen

1 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr. 165; 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N, nr. 535. 
2 Cass. 14 okt. 2003, P.03.0762.N, nr. 499; 12 okt. 2005, AR P.05.0119.F, nr. 503. 
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Tweede middel
1. Geen enkele wettelijke bepaling stelt dat het bewijs dat door een onregelma-

tige of onwettige huiszoeking is verkregen nietig is.
2. Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 

dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 
EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar 
geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de 
omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan.

Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vorm, mag alleen worden geweerd wanneer de 
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid er-
van wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt ge-
bracht. 

De rechter kan bij zijn oordeel, onder meer, één of geheel van volgende om-
standigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, 
het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrecht-
matigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs 
alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft.

3. De appelrechters oordelen "dat de zoeking in de betrokken loods niet regel-
matig werd verricht, vermits de verhuurder geen toestemming kon geven voor de 
zoeking en een slotenmaker gevorderd werd teneinde zich toegang te verschaffen 
tot de loods; dat de raadkamer dan ook terecht de nietigheid van deze zoeking en 
van een deel van de erop volgende rechtspleging uitgesproken heeft, vastgesteld 
heeft dat de rechtspleging niet kon worden geregeld, en de zaak naar de procu-
reur des Konings verwezen heeft om te handelen als recht".

4. De appelrechters, die op die gronden oordelen dat de bewijsmiddelen die uit 
de onregelmatige huiszoeking werden verkregen, niet ontvankelijk zijn, zonder 
dat uit hun motieven blijkt dat zij dit oordeel aan bovenvermelde criteria of om-
standigheden hebben getoetst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

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, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.
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4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 614

2° KAMER - 4 december 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 54 WET STRAFUITVOERING - VERPLICHTING UITSPRAAK TE DOEN BINNEN 14 DAGEN 
NADAT DE ZAAK IN BERAAD IS GENOMEN - SANCTIE

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ARTIKEL 54 WET STRAFUITVOERING - VERPLICHTING UITSPRAAK 
TE DOEN BINNEN 14 DAGEN NADAT DE ZAAK IN BERAAD IS GENOMEN - SANCTIE

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - KENNISGEVING - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - 
ARTIKEL 58, §1, WET STRAFUITVOERING - SANCTIE

4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK OERING - SANCTIE- VONNIS - KENNISGEVING - TERMIJN VAN 
VIERENTWINTIG UUR - ARTIKEL 58, §1, WET STRAFUITV

1º  en  2°  Er  is  geen  enkele  wettelijke  bepaling  die  in  een  sanctie  voorziet  indien  de  
strafuitvoeringsrechtbank  niet  beslist  binnen  14  dagen  nadat  de  zaak  in  beraad  is 
genomen1. (Art. 54, Wet Strafuitvoering)

3º  en  4°  Artikel  58,  §1  Wet  Strafuitvoering  voorziet  niet  in  een sanctie  indien  de  erin  
bepaalde termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis  
gebracht dient te worden van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie  
en, indien de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze  
kennisgeving heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan2. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT T. M.)

ARREST

(A.R. P.07.1591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent van 18 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

1 CLOSE, F., "Les premières surprises du tribunal de l'appplication des peines", noot onder Cass., 10 
april 2007, R.D.P., 2007, p. 774.
2 Ibid.
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1. Het middel voert schending aan van artikel 54 Wet Strafuitvoering: de straf-
uitvoeringsrechtbank heeft niet beslist binnen veertien dagen nadat de zaak in be-
raad is genomen.

2. Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de 
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen de veertien dagen nadat de zaak in 
beraad is genomen.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 58 Wet Strafuitvoering: het von-

nis is niet binnen de vierentwintig uur per gerechtsbrief ter kennis gebracht van 
de veroordeelde noch schriftelijk ter kennis gebracht van het openbaar ministerie 
en, indien de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur.

4. Artikel 58, §1, Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de 
erin bepaalde termijn niet is gerespecteerd. De kennisgeving heeft enkel als doel 
de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan.

Een miskenning van die termijn tast de regelmatigheid van de bestreden beslis-
sing niet aan.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 615

2° KAMER - 4 december 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
- ONTVANKELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZOEK TOT 
WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in  
hoger  beroep,  voor  de  rechtspleging,  de  taal  wordt  gebruikt  waarin  de  bestreden  
beslissing is gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in 
eerste aanleg mogelijk is. 

(K.)
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ARREST

(A.R. P.07.1664.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 3611 van het Hof van 

Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
10. Uit artikel 24 Taalwet Gerechtszaken volgt dat wijziging van de procedur-

etaal uitsluitend in eerste aanleg mogelijk is. De rechtspleging in hoger beroep 
verloopt aldus in de taal van de beroepen beslissing. 

11. In zoverre de eiser enig rechtsgevolg wenst te trekken uit de vaststelling in 
het arrest  dat hij  voor de kamer van inbeschuldigingstelling "uitdrukkelijk de 
wens heeft geuit de Franse taal voor de rechtspleging te kiezen", faalt het onder-
deel naar recht.

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

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Vergauwen, Brussel en P. Monville, Brussel.

Nr. 616

2° KAMER - 5 december 2007

1º STRAFVORDERING - INLEIDING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

2º STRAFVORDERING - INLEIDING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GEEN VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR EEN 
ONDERZOEKSRECHTER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEKSDADEN - 
ONDERZOEKSRECHTER

4º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR EEN 
ONDERZOEKSRECHTER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEKSDADEN - 
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ONDERZOEKSRECHTER

5º STRAFVORDERING - ONDERZOEK INGELEID DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
RECHTSPLEGING NIET DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT GEREGELD - RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING VOOR HET VONNISGERECHT - ONTVANKELIJKHEID

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK 
INGELEID DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - RECHTSPLEGING NIET DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT GEREGELD - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR HET VONNISGERECHT - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  Hij  die  beweert  door  een  misdaad  of  een  wanbedrijf  te  zijn  benadeeld  kan  zich  
burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter; wanneer aldaar nog geen onderzoek 
betreffende de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht met burgerlijke 
partijstelling de strafvordering op gang. (Art. 63, Sv.)

2º De strafvordering die door de klacht met burgerlijke partijstelling op gang is gebracht,  
wordt niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie niet  
vordert om de feiten te onderzoeken1. (Art. 63, Sv.)

3º  en  4°  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  de  onderzoekshandelingen  
worden gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft  
gesteld.  

5º en 6° Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding  
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit  dat het voorwerp van dat  
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk2. 

(N. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0713.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift en drie in een memorie 

waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 21 november 2007 heeft raadsheer Jocelyne Bodson 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
Op de terechtzitting van 5 december 2007 heeft de eiser een nota van antwoord 

op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het geheel van het eerste middel van het verzoekschrift en van de memo-

rie:
Op 23 juli 2002 heeft de eiser zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij 

gesteld tegen de verweerders wegens valsheid in geschriften en gebruik van val-
se stukken, belaging, aanmatiging van een openbaar ambt, bedriegerij en eerroof. 
Op 23 december 2005 heeft hij hen, ofschoon het onderzoek niet afgesloten was, 
een oproeping doen betekenen om wegens dezelfde feiten voor de correctionele 

1 Zie  Cass.,  1  maart  1989,  AR 7098,  nr.  370;  H.-D.  BOSLY en  D.  VANDERMEERSCH,  Droit  de  la 
procédure pénale, Die Keure, 2005, 4e uitg., p. 591 en 592. 
2 Zie Cass., 4 maart 1986, AR 9890, nr. 425. 
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rechtbank te verschijnen.
Hij verwijt het arrest de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering te schenden door de beslissing van niet-ontvanke-
lijkheid  te  bevestigen  van  deze  rechtstreekse  dagvaarding  die  door  de  eerste 
rechter is uitgesproken.

Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf te zijn benadeeld kan zich bur-
gerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter. Wanneer aldaar nog geen on-
derzoek betreffende de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht 
met burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang. Deze vordering wordt 
niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie 
niet vordert de feiten te onderzoeken.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft  voor dat de onderzoekshandelingen 
worden gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke 
partij heeft gesteld.

Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling op gang is gebracht 
en het onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse 
dagvaarding van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het 
voorwerp van dat onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk.

De overige grieven die worden aangevoerd zijn volledig afgeleid van de fou-
tieve veronderstelling volgens welke de strafvordering niet door de burgerlijke 
partijstelling van de eiser op gang was gebracht.

Het middel faalt naar recht.
Over het geheel van het tweede middel van de memorie:
Vermits de appelrechters wettig beslissen dat de rechtstreekse dagvaarding van 

de eiser niet ontvankelijk was, schreef het algemeen beginsel van eerbiediging 
van het recht van verdediging hun niet voor om te antwoorden op de conclusie 
van de eiser waarin hij gegevens aanvoert die geen verband houden met de ont-
vankelijkheid van die dagvaarding.

Op de conclusie van de eiser, gesteund op nieuwe feiten die als samenhangend 
worden voorgesteld met deze die in de rechtstreekse dagvaarding zijn bedoeld, 
antwoordt het arrest voor het overige met de overweging dat "in tegenstelling tot 
wat [de eiser] beweert, de omstandigheid dat hij zijn oorspronkelijke vordering 
heeft uitgebreid met een conclusie die op de griffie van het Hof op 9 februari 
2007 is ingekomen, niet van aard is om de niet-ontvankelijkheid van diens recht-
streekse dagvaarding opnieuw ter discussie te stellen".

Met  deze overweging omkleden de appelrechters  hun beslissing regelmatig 
met redenen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel van het verzoekschrift en het derde middel van de me-

morie in hun geheel:
Het middel voert aan dat het arrest artikel 149 van de Grondwet schendt door 

de conclusie van de eiser betreffende sommige als misdaad omschreven feiten 
wegens welke hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, zonder antwoord te laten.
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Vermits de appelrechters wettig hebben beslist dat de rechtstreekse dagvaar-
ding van de eiser niet ontvankelijk was aangezien deze zich van tevoren burger-
lijke partij had gesteld en het onderzoek niet was afgesloten, is het middel niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

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

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 617

2° KAMER - 5 december 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VONNIS DAT DE 
BESLISSING OVER DE SCHULD EN OVER DE STRAF OPSPLITST - EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER 
EENSTEMMIGHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VONNIS DAT DE BESLISSING OVER DE SCHULD EN OVER DE STRAF OPSPLITST - HOGER BEROEP - 
EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER EENSTEMMIGHEID

1º en 2° Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van  
de rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de  
beslissing  over  de  schuld  en  over  de  straf  opsplitst  en,  tengevolge  van  de  daaruit  
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig  
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een 
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd1. (Artt. 211bis en 215, Sv.)

(B. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1316.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2007 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 2 juni 1998, AR P.96.1587.N, nr. 283; Cass., 18 maart 2003, AR P.02.1357.N, nr. 174; 
M. FRANCHIMONT, A. MASSET en A. JACOBS,  Manuel de procédure pénale, Larcier, Brussel, 2006, p. 
913, en noot 128, en p. 166.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 
op de tegen de eiser ingestelde strafvordering :

Over het middel
1. Bij vonnis van 29 september 2006 had de politierechtbank alle telastleggin-

gen tegen de eiser bewezen verklaard. Na aldus over de schuld te hebben beslist, 
had de rechtbank een sociaal onderzoek bevolen met het oog op de eventuele 
toepassing van een werkstraf.

Op de hogere beroepen van de eiser en de procureur des Konings, verklaart het 
bestreden vonnis de beroepen beslissing nietig en,  met een uitspraak over de 
grond van de zaak, stelt het vast dat vier telastleggingen verjaard zijn, verklaart 
het  de  overige  drie  bewezen en  legt  het  de  eiser  een  werkstraf  op  van  hon-
derdtwintig uur of een gevangenisstraf van vijf maanden alsook een tijdelijk rij-
verbod, gepaard gaande met de verplichting tot het afleggen van proeven.

De eiser verwijt de appelrechters zijn toestand te hebben verzwaard zonder 
vast te stellen dat het vonnis met de eenparige stemmen van de leden van de 
rechtbank werd gewezen.

2. Krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering moet het ge-
recht in hoger beroep met eenparigheid van stemmen uitspraak doen wanneer het 
de beklaagde veroordeelt die in eerste aanleg is vrijgesproken of wanneer het de 
tegen hem uitgesproken straffen verzwaart.

Het vonnis dat zoals te dezen de beslissing over de schuld en over de straf op-
splitst, spreekt de beklaagde niet vrij en legt hem geen straf op. Daaruit volgt dat 
de beslissing in hoger beroep, door dit vonnis nietig te verklaren en, tengevolge 
van de daaruit voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de 
beklaagde niet schuldig verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem 
had vrijgesproken en evenmin een straf verzwaart die deze hem zou hebben op-
gelegd.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld, 
uitspraak doen over 

1. het beginsel van de aansprakelijkheid:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade:
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep, zonder erin te berusten.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen 

de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders 



2398 HOF VAN CASSATIE 5.12.07 - Nr. 617 

tegen de eiser zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 618

2° KAMER - 5 december 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF 
VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - STRAFZAKEN

3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - GESCHIL 
OVER RECHTSMACHT - VOORWAARDEN - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE BESLISSINGEN WAT DE 
BEVOEGDHEID BETREFT - BEGRIP

1º en 2° In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van 
Cassatie het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren 
of de voorwaarden daartoe verenigd zijn. 

3º Het geschil over rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronderstelt een 
tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid; een dergelijk  geschil  
kan niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en 
het vonnis van onbevoegdheid van een politierechtbank waarbij de raadkamer de zaak 
niet aanhangig heeft gemaakt. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, in zake van G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1329.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi 
van 29 maart 2001 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dat rechts-
gebied van 3 maart 2005.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 29 maart 2001 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Charleroi Chr. G. naar de correctionele rechtbank verwezen we-
gens : opzettelijke slagen en verwondingen (telastleggingen I en II), bedreigin-
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gen onder een bevel of onder een voorwaarde (telastlegging III) en onopzettelij-
ke slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg (telast-
legging IV).

De feiten van de telastlegging IV die geacht worden op 20 mei 2000 te Ander-
lues ten nadele van de burgerlijke partij te zijn gepleegd, maakten eveneens, on-
der de telastlegging A, het voorwerp uit van een bevel tot dagvaarding van 28 
augustus 2000 dat de procureur des Konings te Charleroi tegen dezelfde beklaag-
de had uitgevaardigd opdat hij voor de politierechtbank zou verschijnen.

Bij vonnis van 17 januari 2002 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
de heropening van het debat bevolen op grond dat het met name passend was om 
"het openbaar ministerie te vragen om nader uitleg te verschaffen over de aldus 
dubbel ingestelde vervolgingen door zijn ambt voor twee verschillende gerech-
ten".

Op 15 oktober 2003 heeft de Politierechtbank te Charleroi zich onbevoegd ver-
klaard om kennis te nemen van de zaak die daar op vordering van de procureur 
des Konings aanhangig was gemaakt. Tot staving van deze beslissing vermeldt 
het vonnis dat de feiten die zich op 20 mei 2000 te Anderlues hebben voorge-
daan de misdrijven zouden hebben opgeleverd die bij de artikelen 327 en 398 en 
volgende van het Strafwetboek zijn bedoeld.

De Correctionele Rechtbank te Charleroi die uitspraak doet na de op 17 januari 
2002 bevolen heropening van het debat, heeft op 3 maart 2005 een vonnis gewe-
zen dat oordeelt dat de voormelde beschikkingen tot verwijzing en van niet-be-
voegdheid een geschil van rechtsmacht kunnen doen ontstaan, beslist dat er bij-
gevolg grond is tot regeling van rechtsgebied en, alvorens recht te spreken, daar-
toe een tweede heropening van het debat beveelt.

Op 13 mei 2005 heeft de procureur des Konings tegen Chr. G. een nieuw dag-
vaardingsbevel uitgevaardigd, op grond van de vier telastleggingen die in de ver-
wijzingsbeschikking zijn bedoeld. Naar luid van een proces-verbaal van terecht-
zitting van 23 juni 2005 heeft de correctionele rechtbank de zaak sine die uitge-
steld.  In  zijn  verzoekschrift  van 28 augustus  2007 vermeldt  de  eiser  dat  "de 
rechtbank de op 3 maart 2005 gewezen beslissing als een eindbeslissing op tus-
sengeschil [heeft beschouwd]".

III. BESLISSING VAN HET HOF
In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 van het Wetboek van Strafvor-

dering zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie het rechtsgebied te regelen en 
staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de voorwaarden daartoe vere-
nigd zijn.

Het geschil van rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronder-
stelt een tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid.

Een dergelijk geschil kan niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank en het vonnis van onbevoegdheid van een poli-
tierechtbank waarbij de raadkamer de zaak niet aanhangig heeft gemaakt.

Het vonnis van 3 maart 2005 beveelt de heropening van het debat op grond 
van een zogenaamd conflict tussen twee gerechten die, zowel het ene als het an-
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dere,  niet  behoren  tot  het  rechtsgebied  van  dezelfde  correctionele  rechtbank, 
doch het beslist niet dat deze niet zelf bevoegd is om van de feiten, zoals bedoeld 
in de beschikking waarbij de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, kennis te nemen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 619

1° KAMER - 6 december 2007

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - BESCHIKKINGSBEGINSEL - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - BETWISTING 
WAARVAN DE PARTIJEN BIJ CONCLUSIE HET BESTAAN HEBBEN UITGESLOTEN - BEGRIP

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - GEDINGHERVATTING 
- VORM

4º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - GEDINGHERVATTING - VORM

1º en 2° De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van  
toepassing  zijnde  rechtsregels.  Hij  moet  de  juridische  aard  van  de  door  de  partijen  
aangevoerde  feiten  en  handelingen  onderzoeken,  en  mag,  ongeacht  de  juridische 
omschrijving  die  de  partijen  daaraan  hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde 
redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan  
de  partijen  bij  conclusie  het  bestaan  hebben  uitgesloten,  dat  hij  enkel  steunt  op  
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet  
wijzigt  en dat hij  daarbij  het recht  van verdediging van de partijen niet  miskent1.  Het 
enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet hebben  
opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten. (Art. 
1138, 2°, Ger.W.)

3º  en  4°  Degene  die  het  geding  namens  een  rechtsvoorganger  hervat,  moet  in  een 
neergelegde akte verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de 
rechtsopvolging  hervat;  de  gedinghervatting  kan aldus  niet  impliciet  geschieden.  (Art. 
816, eerste lid, Ger.W.)

(H. e.a. T. ABMCO nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, op 22 maart 2005 en op 27 

september 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

1 Zie Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, www.cass.be.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 812, 816, eerste lid, 1042, 1068, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 742 

en 743 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschik-

kingsbeginsel genoemd, zoals neergelegd onder meer in artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Bij tussenarrest van 22 maart 2005 beslist het hof van beroep dat de eiseres het geding 

niet herneemt als rechtsopvolgster van haar moeder, en dat op de volgende gronden:
"Het (hof van beroep) dient vast te stellen dat (de eiseres) het geding niet herneemt als 

rechtsopvolgster van haar overleden moeder, oorspronkelijk aanleggende partij en in ho-
ger beroep komende partij: zij sluit zich aan bij de vordering van (de eiser), die wel het 
geding hernomen heeft, en beoogt dat eveneens te haren gunste (de eerste en tweede ver-
weersters) zouden worden veroordeeld. Dat (de eiser) en (de eiseres) gezamenlijk beslui-
ten en zich daarbij beide appellanten en gedinghernemende partijen noemen, beduidt op 
zich niet dat ook (de eiseres) het geding heeft hernomen. (De eiseres) poneert immers zelf 
geenszins erfgenaam te zijn van de overleden oorspronkelijk aanleggende en in hoger be-
roep komende partij.  Van een gedingherneming kan uiteraard geen sprake zijn, indien 
deze partij niet uitdrukkelijk stelt rechtsopvolgster en erfgename te zijn van haar moeder 
en niet uitdrukkelijk stelt de ingestelde vordering verder te willen uitoefenen. Met betrek-
king tot haar hoedanigheid is overigens blijkbaar geen geschil hangende en worden min-
stens geen betwistingen opgeworpen door (de eerste en tweede verweersters) of de overi-
ge partijen. Geen der overige inzake zijnde partijen hebben (de eiseres) gedwongen het 
geding te hervatten.

Derhalve dient, in huidige stand van de procedure te worden vastgesteld dat:
- (de eiser) het geding herneemt en dat op grond van de overgelegde stukken, hetzij de 

stukken 38 en 39 van het bundel van (de eiser), bewezen is dat hij de rechtsopvolger is 
van wijlen mevrouw V. en derhalve over de vereiste hoedanigheid beschikt om het geding 
te hernemen en de ingestelde vordering verder uit te oefenen;

- (de eiseres) enkel vrijwillig tussenkomt in onderhavige procedure, voor de eerste maal 
in hoger beroep, op voorwaardelijke wijze, ook de veroordeling nastreeft van (de eerste en 
tweede verweersters) te haren gunste.

- geen geschil voor het (hof van beroep) in deze zaak hangende is met betrekking tot de 
erfopvolging".

In het bestreden eindarrest van 27 september 2005 verwijst het hof van beroep naar het 
uiteengezette in het tussenarrest  van 22 maart  2005,  dat het als hernomen beschouwt, 
overweegt het dat het in het voornoemde tussenarrest al heeft vastgesteld en geoordeeld 
dat de eiseres het geding niet herneemt en wijst het, gelet op artikel 812 van het Gerechte-
lijk Wetboek, de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling als on-
ontvankelijk af, op de overweging dat de eiseres zonder het geding te hernemen voor de 
eerste maal een vordering tot het bekomen van een veroordeling in graad van beroep stel-
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de.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in graad van beroep 

van toepassing ingevolge artikel 1042 van het Burgerlijk Wetboek, leggen de partijen of 
hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten, overeenkomstig de regels van 
de artikelen 742 en 743 van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie een akte neer waarin, op 
straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding hervat 
wordt,  alsmede  van  hun naam,  voornaam,  beroep en  woonplaats,  of,  bij  gebreke van 
woonplaats, hun verblijfplaats.

Die bepaling vereist niet dat de partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding 
te  hervatten,  uitdrukkelijk  stellen rechtsopvolger en erfgenaam van de oorspronkelijke 
procespartij te zijn of de door die oorspronkelijke procespartij ingestelde vordering verder 
te willen uitoefenen. Hervatting van geding kan, mits de voorwaarden bepaald in artikel 
816 worden nageleefd, impliciet gebeuren.

Door te overwegen dat van een gedingherneming uiteraard geen sprake kan zijn indien 
de eiseres niet uitdrukkelijk stelt rechtsopvolgster en erfgename te zijn van haar moeder 
en niet uitdrukkelijk stelt de ingestelde vordering verder te willen uitoefenen en aldus uit 
te sluiten dat de eiseres het geding impliciet kan hebben hervat, voegt het hof van beroep 
aan artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde toe waarin die 
bepaling niet voorziet (schending van de artikelen 742, 743, 816, eerste lid, en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek). Het hof van beroep beslist dan ook niet wettig dat, aangezien 
eiseres het geding niet herneemt, zij voor de eerste maal een vordering tot het bekomen 
van een veroordeling in graad van hoger beroep stelde, die, gelet op artikel 812 van het 
Gerechtelijk Wetboek, als onontvankelijk dient te worden afgewezen (schending van de 
artikelen 812 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Conclusie
Het hof van beroep verklaart niet wettig de vordering van de eiseres tot het verkrijgen 

van een veroordeling onontvankelijk (schending van de artikelen 812 en 816, eerste lid, 
en, voor zoveel als nodig, 742, 743 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 812 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1220 en, voor zoveel als nodig, 1382, 1383, 1384, eerste lid, en 1641 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschik-

kingsbeginsel genoemd, zoals neergelegd onder meer in artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
In het tussenarrest van 22 maart 2005 beslist het hof van beroep de debatten te herope-

nen om de partijen de mogelijkheid te geven nader standpunt in te nemen en duidelijkheid 
te verschaffen terzake van wat zoals hieronder geciteerd door het hof van beroep wordt 
vastgesteld en hen, in voorkomend geval, in de mogelijkheid te stellen het nodige te doen:

"2.b. Overeenkomstig artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek kan geen tussenkomst, 
strekkende tot het bekomen van een veroordeling, voor de eerste maal plaatsgrijpen in ho-
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ger beroep. Overigens duidt (de eiseres) geen rechtsgrond aan op basis waarvan (de eerste 
en tweede verweersters) ook te haren gunste dienen worden veroordeeld.

(De tweede verweerster) werpt de onontvankelijkheid op van de vordering uitgeoefend 
door (de eiser) als rechtsopvolger van de oorspronkelijk aanleggende en in hoger beroep 
komende partij. Zij duidt daartoe evenwel evenmin enige rechtsgrond aan. Zij geeft welis-
waar aan dat de overledene ook een dochter had, zodat het niet uit te sluiten is dat ook 
deze dochter gerechtigd is in de nalatenschap. Waarom deze vaststelling moet leiden tot 
de onontvankelijkheid van de gedingherneming en de verdere uitoefening van de oor-
spronkelijke rechtsvordering door (de eiser) wordt niet uiteengezet. Evenmin heeft (twee-
de verweerster) enig initiatief ontwikkeld om deze mogelijke rechtsopvolgster te dwingen 
het geding te hernemen.

Mogelijkerwijze is (de tweede verweerster) van oordeel niet voor de totaliteit van de 
vordering bevrijdend te kunnen presteren ten aanzien van (de eiser), gelet op de mogelijke 
rechten van (de eiseres). Artikel 1120 (lees: artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek) van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt inderdaad dat een verbintenis die voor verdeling vatbaar 
is tussen de schuldenaar en de schuldeiser ten uitvoer wordt gelegd alsof zij ondeelbaar 
was, en dat de deelbaarheid alleen van toepassing is ten aanzien van hun erfgenamen, die 
de schuld niet kunnen vorderen dan voor het aandeel waarop zij recht hebben of waartoe 
zij gehouden zijn als vertegenwoordigers van de schuldeiser of van de schuldenaar.

(De eiser) vordert aanvankelijk uitsluitend te zijnen gunste. Na de vrijwillige tussen-
komst wordt er ook gevorderd door deze partij, zonder dat wordt overwogen dat de beta-
ling aan de ene bevrijdend zal zijn voor de andere.

3. Het behoort aan de onderscheiden belanghebbende partijen terzake van het hoger 
door het hof van beroep vastgestelde nader standpunt in te nemen en duidelijkheid te ver-
schaffen, en in voorkomend geval, hen in de mogelijkheid te stellen het nodige te doen. 
Te dien einde worden de debatten heropend en wordt de uitspraak over de kosten aange-
houden".

Het hof van beroep werpt aldus een geschil op over de ontvankelijkheid van de vorde-
ring van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht van artikel 812 van 
het Gerechtelijk Wetboek, evenals een geschil over de gegrondheid van de vordering van 
de eiser in het licht van artikel 1120 (lees: 1220) van het Burgerlijk Wetboek.

In het eindarrest van 17 september 2005 verklaart het hof van beroep de vordering van 
de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling onontvankelijk op grond van artikel 812 
van het Gerechtelijk Wetboek en de vordering van de eiser ongegrond op basis van artikel 
1220 van het Burgerlijk Wetboek.

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
In haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegd verzoekschrift tot vrijwillige tus-

senkomst vorderde de eiseres:
"Aan de (eiseres) akte te geven van haar vrijwillige tussenkomst;
Voor zover het (hof van beroep) van oordeel is dat de (eiseres) wel degelijk erfgenaam 

is van wijlen mevrouw V., (de NV Lierco en de tweede verweerster) solidair, minstens in 
solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen om aan de (eiseres) en aan (de 
eiser) te betalen de som van 6.585.691 BEF (163.255,02 euro), meer de interesten vanaf 
een gemiddelde datum (1 januari 1989) tot op het moment van de effectieve en integrale 
betaling en meer de kosten van het geding die, althans aan de zijde van de (eiseres) en (de 
eiser) gevallen, tot op heden als volgt begroot worden: (...)".

Krachtens artikel 812, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in graad van beroep 
van toepassing krachtens artikel 1042 van het Burgerlijk Wetboek, kan tussenkomst ge-
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schieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging, zonder dat echter 
reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen aan de rechten van de verde-
diging. Het tweede lid van artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt dat tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling voor de eerste maal plaatsvindt in hoger be-
roep.

In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest van 22 maart 2005 voerden de NV Lier-
co, haar rechtsopvolgster de eerste verweerster, of de tweede verweerster aan dat de vrij-
willige tussenkomst van de eiseres onontvankelijk was omdat zij strekte tot een veroorde-
ling en voor de eerste maal plaatsvond in graad van hoger beroep:

- de NV Lierco en de eerste verweerster legden na de vrijwillige tussenkomst van de ei-
seres geen enkele conclusie neer;

- de tweede verweerster betwistte slechts de ontvankelijkheid van de gedinghervatting 
door de eiser. In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest wierp de tweede verweerster 
de onontvankelijkheid op de vordering van de eiseres.

Weliswaar mag de rechter de door partijen tot staving van hun vordering of verweer 
voorgedragen redenen ambtshalve aanvullen, maar dat enkel op voorwaarde dat hij geen 
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij 
zich alleen baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, en dat hij noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. Door ambtshalve de ontvankelijk-
heid van de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht 
van artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek in het geding te brengen, werpt het hof van 
beroep een geschil op dat, blijkens hun conclusies, niet bestond tussen de eiseres en de 
eerste en tweede verweersters. Daardoor schendt het hof van beroep het beschikkingsbe-
ginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, zoals ver-
vat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. De omstandigheid dat het hof van 
beroep over het door hem opgeworpen geschil de heropening van de debatten beveelt, 
doet daaraan geen afbreuk.

Conclusie
Door zonder dat een van de partijen aanvoerde dat de vordering van de eiseres onont-

vankelijk was omdat zij strekte tot een veroordeling en voor de eerste maal plaatsvond in 
graad van hoger beroep, in het tussenarrest van 22 maart 2005 de ontvankelijkheid van de 
vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht van artikel 
812 van het Gerechtelijk Wetboek in het geding te brengen en de debatten daarover te 
heropenen en in het eindarrest van 27 september 2005 de vordering van de eiseres tot het 
verkrijgen van een veroordeling onontvankelijk te verklaren, werpt het hof van beroep een 
geschil op waarvan het bestaan door de betrokken partijen bij conclusie was uitgesloten, 
schendt het derhalve de artikelen 812, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
evenals het beschikkingsbeginsel.

2.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek moet de verbintenis die voor verde-

ling vatbaar is, tussen schuldeiser en schuldenaar ten uitvoer worden gebracht alsof zij on-
deelbaar was. De deelbaarheid is alleen van toepassing ten aanzien van hun erfgenamen 
die de schuld niet kunnen vorderen of niet verplicht zijn deze te voldoen dan voor het aan-
deel waarop zij recht hebben of waartoe zij gehouden zijn als vertegenwoordigers van de 
schuldeiser of van de schuldenaar.

In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest van 20 maart 2005 voerden de verweer-
sters aan dat de vordering van eiser tot betaling van de volledige schadevergoeding, die 
oorspronkelijk door wijlen H. V. was gesteld, ongegrond was omdat eiser als mede-erfge-
naam van H. V. slechts een aandeel van die schadevergoeding kon vorderen. De tweede 
verweerster voerde slechts aan dat de gedinghervatting door eiser onontvankelijk was om-
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dat volgens haar niet was bewezen dat de eiser de enige rechtsopvolger van zijn echtgeno-
te was. Dat middel was dus gesteund op procesrechtelijke overwegingen en had niets te 
maken met de gegrondheid van de vordering van de eiser tot betaling van de volledige 
schadevergoeding. Op geen enkele wijze voerde de tweede verweerster aan dat zij, gelet 
op de deelbaarheid van de schuldvordering van wijlen H. V., slechts gedeeltelijk bevrij-
dend aan eiser kon presteren.

Weliswaar mag de rechter de door partijen tot staving van hun vordering of verweer 
voorgedragen redenen ambtshalve aanvullen, maar dat enkel op voorwaarde dat hij geen 
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij 
zich alleen baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, en dat hij noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. Door ambtshalve de gegrondheid 
van de vordering van de eiser in het licht van artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek in 
het geding te brengen, werpt het hof van beroep een geschil op dat, blijkens hun conclu-
sies, niet bestond tussen de eiser en de eerste en tweede verweersters. Daardoor heeft het 
hof van beroep het beschikkingsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de autono-
mie van de procespartijen geschonden, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechte-
lijk Wetboek. De omstandigheid dat het hof van beroep over het de door hem opgeworpen 
geschil de heropening van de debatten beveelt, doet daaraan geen afbreuk.

Conclusie
Door zonder dat een van de partijen aanvoerde dat de vordering van de eiser ongegrond 

was omdat hij als mede-erfgenaam van H. V. slechts een aandeel in de oorspronkelijk 
door haar geëiste schadevergoeding kan vorderen, in het tussenarrest van 22 maart 2005 
de gegrondheid van de vordering van de eiser in het licht van artikel 1220 van het Burger-
lijk Wetboek in het geding te brengen en de debatten daarover te heropenen en in het 
eindarrest van 27 september 2005 de vordering van de eiser als ongegrond af te wijzen, 
werpt het hof van beroep een geschil op waarvan het bestaan door de betrokken partijen 
bij conclusie was uitgesloten, schendt het derhalve de artikelen 1220 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het beschikkingsbeginsel, evenals 
de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid, en 1641 van het Burgerlijk Wetboek waarop de 
vordering van de eiser steunt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, leggen de 

partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten overeen-
komstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op 
straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding 
wordt hervat, alsmede van hun naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij 
gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats.

2. Daaruit volgt dat degene die het geding namens een rechtsvoorganger her-
vat, in een neergelegde akte moet verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat 
hij het geding wegens de rechtsopvolging hervat.

3. Het onderdeel gaat ervan uit dat de gedinghervatting niet uitdrukkelijk maar 
ook impliciet kan geschieden.

Het onderdeel faalt naar recht.
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Tweede onderdeel
(...)
Tweede middel
Eerste en tweede onderdeel
5. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop 

van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de 
partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de 
juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen 
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwis-
ting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdedi-
ging van de partijen niet miskent.

6. Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling 
niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie heb-
ben uitgesloten.

De onderdelen die uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  mevr. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 620

1° KAMER - 6 december 2007

1º DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING - AANHANGIGMAKING 
- DATUM - VOORWAARDEN

2º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
PLANSCHADEVERGOEDING - RECHT OP VERGOEDING - ONTSTAAN VAN HET RECHT

1º Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij  
de rechter aanhangig gemaakt op de datum van de betekening van de dagvaarding, voor  
zover  de  zaak  op  de  algemene  rol  is  ingeschreven  voor  de  in  de  dagvaarding  
aangewezen datum van de zitting1. (Artt. 12, 700, 716 en 717, Ger.W.)

2º Het recht op planschadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad 
wordt gesteld die de minderwaarde tot  uiting brengt en wanneer dergelijke daad niet  

1 Cass., 2 mei 2002, AR C.99.0518.N, nr. 265.
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wordt gesteld, vervalt het recht op vergoeding tien jaar na de inwerkingtreding van het  
plan;  de  datum  van  de  betekening  van  de  dagvaarding  tot  het  verkrijgen  van 
planschadevergoeding  is  bepalend  om  uit  te  maken  of  het  feit  dat  het  recht  op  
schadevergoeding doet ontstaan , reeds voorhanden is2. (Artt. 37 en 38, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw; Artt. 12, 700, 716 en 717, Ger.W.)

(VLAAMS GEWEST, Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0185.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 17, 18, 700, 716, 717 en 718 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 5 september 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het hoger be-

roep en het incidenteel beroep ontvankelijk, beslissende binnen de perken van de aldus in-
gestelde rechtsmiddelen verklaart hen ongegrond, met uitzondering voor wat betreft het 
incidenteel beroep omtrent de veroordeling tot de interesten, voorkomende in het vonnis 
van 14 december 2001, hervormt dit vonnis op dit punt en, opnieuw beslissende, veroor-
deelt  de  eiser,  behalve tot  de  vergoedende gerechtelijke  interesten vanaf 14 december 
2001, zoals beslist door de rechter in eerste aanleg, bovendien tot de vergoedende gerech-
telijke interesten vanaf 4 oktober 1988 tot 14 december 2001 aan een rentevoet van 3 pct. 
evenals tot de kosten van hoger beroep. Het hof van beroep bevestigt aldus het tussenvon-
nis van 3 februari 1994, waarbij de eerste rechter, wiens redenen het hof van beroep over-
neemt, verklaarde dat de eiser ten onrechte aanvoerde dat het vorderingsrecht van de ver-
weerders op het moment van de dagvaarding nog niet was ontstaan en dat bijgevolg de 
vordering onontvankelijk was, evenals het daaropvolgend vonnis van 1 juni 2001, waarbij 
de rechtbank vaststelde dat het perceel van de verweerders op de dag die voorafgaat aan 
de inwerkingtreding van het gewestplan normaal bestemd was tot bouwgrond, waarna het 
de heropening der debatten beval teneinde de verweerders toe te laten een kopie van de 
aangifte van nalatenschap van hun rechtsvoorganger mee te delen aan het Vlaamse Ge-
west en conclusies te nemen, en het eindvonnis van 14 december 2001, waarbij eiser werd 
veroordeeld tot betaling aan de verweerders van de som van 16.076,73 euro, meer de ge-
rechtelijke interest vanaf de dag van uitspraak van dit vonnis, mits hoger vernoemde wij-
ziging.

Dit arrest is gestoeld op volgende overwegingen:
"10. De partijen laten gelden dat op 28 juli 1978 het gewestplan Herentals-Mol werd 

goedgekeurd bij koninklijk besluit dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

2 Zie Cass.,  16 april  1999,  AR C.97.0518.N,  nr.  215 en  17 maart  2000 (voltallige  zitting),  AR 
C.98.0406.N, nr.185, met concl. adv-gen. BRESSELEERS.
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van 20 september 1978. Dit betekent dat het met toepassing van artikel 10 van de wet van 
29 maart 1962 in werking is getreden op 5 oktober 1978. Volgens dit Gewestplan werd 
het perceel, voorwerp van huidig geding, blijkbaar opgenomen in natuurgebied.

De partijen leggen omtrent dit gewestplan geen enkel stuk neer.
11. Op 11 februari 1988 - een zestal maanden vooraleer het gewestplan van 28 juli 

1978 zijn tiende verjaardag zou vieren - vroeg notaris Wellens te Mortsel, optredende 
voor de erven Armandus K.-Mels, aan de gemeente Bouwel een stedenbouwkundig attest 
nr. 1.

Op 8 augustus 1988 stuurde notaris Wellens een herinnering aan de gemeente Bouwel 
in verband met zijn verzoek van 1 februari 1988.

Op 7 september 1988 antwoordde de gemeente dat zij nog steeds geen antwoord ont-
ving van de dienst stedenbouw.

Op 3 oktober 1988 werd gedagvaard in huidig geding.
Op 4 oktober 1988 werd het stedenbouwkundig attest nr. 1 afgeleverd door de gemeen-

te Bouwel met de vermelding, verwijzend naar 'inlichtingen verstrekt door de gemachtig-
de ambtenaar':  'het  eigendom ligt  in een natuurgebied waar enkel handelingen, vereist 
voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu aanvaardbaar 
zijn. Het komt derhalve niet in aanmerking voor bebouwing'.

12. De bij dagvaarding van 3 oktober 1988 ingestelde vordering, zoals zij thans in ho-
ger beroep aanhangig is, is gesteund op artikel 37 van de wet van 29 maart 1962, zoals 
vervangen door artikel 2 van de wet van 22 december 1970 en gewijzigd door artikel 12, 
§4, van de wet van 12 juli 1976 en door artikel 177 en 178 van de wet van 22 december 
1977.

Dit artikel voorziet in zijn eerste lid in het principe van een schadevergoeding "wanneer 
het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkre-
gen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding".

Naar luid van het tweede lid van artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd door artikel 179 
van de wet van 22 december 1977, vervallen de vorderingen tot betaling van vergoedin-
gen 'een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig ar-
tikel 37, derde lid. Indien geen vergunning wordt aangevraagd is de termijn tien jaren te 
rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan (...)'.

Het derde lid van artikel 37 van de besproken wet luidt als volgt: 'Het recht op schade-
vergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een 
bouw- of verkavalingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouw-
kundig attest'.

13. Omtrent de hierboven besproken regels werd beslist (Cass. 13 december 2002, C 
99.0538.N):

'(...) dat met betrekking tot goederen die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, de 
minderwaarde ontstaat op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het 
recht op schadevergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld 
die de minderwaarde tot uiting brengt; dat wanneer geen daad wordt gesteld die de min-
derwaarde tot uiting brengt, het recht op vergoeding vervalt tien jaar na de inwerkingtre-
ding van het plan;

dat de tienjarige termijn een maximumtermijn is en na het verstrijken ervan geen scha-
devergoeding kan verkregen worden ook niet als na die termijn binnen het jaar gevorderd 
wordt op grond dat het goed werd overgedragen of dat een bouw- of verkavelingsvergun-
ning werd geweigerd of dat een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd';
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14. Terzake hebben de eigenaars binnen de 10 jaar, te rekenen van de datum van inwer-
kingtreding van het gewestplan, een stedenbouwkundig attest aangevraagd en ook gedag-
vaard in schadevergoeding.

De dagvaarding werd betekend voor de zitting van 21 oktober 1988 en ingeschreven op 
de algemene rol op 20 oktober 1988. De sanctie van artikel 717 van het Gerechtelijk Wet-
boek is bijgevolg op deze dagvaarding niet toepasselijk. De dagvaarding is wel degelijk 
van waarde, niet op de dag van haar inschrijving op de algemene rol, maar - ingevolge de 
tijdige inschrijving op de algemene rol - op de datum van haar betekening, meer bepaald 
op 3 oktober 1988.

Het middel dat gesteund is op de tienjarige vervaltermijn van artikel 38, tweede lid, 
tweede zin, van de Stedenbouwwet is bijgevolg ongegrond.

15. De bepalingen van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw zijn van openbare orde.

Het recht op schadevergoeding, bedoeld in artikel 37 Stedenbouwwet ontstaat slechts 
vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt. De 
vordering tot het toekennen van deze schadevergoeding kan niet worden aangenomen zo-
lang aan de eisers geen bouw- of verkavelingsvergunning is geweigerd of zij geen nega-
tief stedenbouwkundig attest hebben gekregen.

Ter zake moet worden vastgesteld:
- dat het stedenbouwkundig attest nr. 1 werd aangevraagd op 1 februari 1988, verschil-

lende maanden voor het bereiken van het tienjarige verval, bedoeld in artikel 38, tweede 
lid, Stedenbouwwet;

- dat dit attest, naar luid van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot 
uitvoering van artikel 63 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 
22 december 1970, moest worden afgegeven 'binnen veertig dagen na de aanvraag';

- dat het betrokken perceel blijkbaar - maar de partijen leggen ook daarover geen be-
wijsstukken neer - het voorwerp was van een rangschikking als landschap, die nadien zou 
zijn vernietigd; dat uit het afgeleverde attest blijkt dat ook het advies werd gevraagd van 
het bestuur voor monumenten- en landschapszorg, advies dat zou verleend zijn op 18 april 
1988;

- dat het attest uiteindelijk werd afgeleverd, zeer bondig - meer bepaald zonder dat op 
het formulier de nodige doorhalingen werden verricht of dat werd verwezen naar het ge-
westplan - op 4 oktober 1988, zijnde de dag voor het bereiken van de tienjarige vervalter-
mijn van artikel 38, tweede lid, van de Stedenbouwwet;

- dat de eisers hadden gedagvaard op 3 oktober 1988, twee dagen voor het bereiken van 
diezelfde vervaltermijn (...);

- dat de eisers hun dagvaarding hebben laten inschrijven op de algemene rol op 20 ok-
tober 1988, daags voor de inleidingszitting, maar ook nadat zij kennis hadden kunnen ne-
men van het negatief attest.

(...)
17. In de gegeven omstandigheden moet worden geoordeeld dat de huidige vordering, 

bij wijze van dagvaarding en inschrijving op de algemene rol, werd ingesteld nadat een 
negatief  stedenbouwkundig attest  werd verkregen en vooraleer  de  vordering vervallen 
was.

De vordering werd bijgevolg terecht ontvankelijk verklaard en het op dit punt ingestel-
de hoger beroep is ongegrond".

De eerste rechter oordeelde terzake in het tussenvonnis van 3 februari 1994:
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"(...) dat (de eiser) vervolgens eveneens ten onrechte aanvoert dat het vorderingsrecht 
van (de verweerders) op het moment van de dagvaarding (3 oktober 1988) nog niet was 
ontstaan en dat bijgevolg de vordering onontvankelijk is.

(...) dat niet betwist wordt dat het negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd werd op 
4 oktober 1988;

(...) dat de aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest volstaat zonder dat bo-
vendien een aanvraag tot verkaveling of bouwvergunning voor de inwerkingtreding van 
het gewestplan vereist wordt;

(...) dat de dagvaarding daarentegen betekend werd op 3 oktober 1988;
(...) dat de zaak echter slechts ingeschreven werd op de algemene rol op 20 oktober 

1988;
(...) dat de rechtbank pas gevat wordt op het ogenblik van de inschrijving op de algeme-

ne rol;
(...) dat op dat ogenblik het vereiste belang van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek 

derhalve aanwezig was;
Dat artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek immers bepaalt dat de dagvaarding geen 

enkele uitwerking heeft op het vlak van de rechtspleging, noch t.o.v. de burgerlijke gevol-
gen van de dagvaarding (stuiting van de verjaring) indien de zaak niet ingeschreven is op 
de algemene rol voor de zitting die is aangegeven in de dagvaarding;

(...) dat het door (de eiser) ingeroepen middel dan ook niet kan worden weerhouden.
(...) dat uit de voorgaande beschouwingen onder nr. 1, 2, 3 volgt dat de vordering zoals 

ingesteld door (de verweerders) ontvankelijk is".
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek opent de inleidende vor-

dering het rechtsgeding.
Uit artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat hoofdvorderingen bij dagvaar-

ding worden gebracht voor de rechter, onverminderd de bijzondere regels inzake de vrij-
willige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.

Artikel 716 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt voorts dat de zaken worden inge-
schreven op de algemene rol uiterlijk de dag voor de zitting waarvoor de dagvaarding is 
gedaan. De zaak kan niet op de algemene rol worden ingeschreven wanneer die termijn 
verstreken is.

Blijkens artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek is de dagvaarding van gener waarde 
indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene rol voor de zitting die is aangegeven 
in de dagvaarding.

Ten slotte bepaalt artikel 718 van het Gerechtelijk Wetboek dat de inschrijving op de 
algemene rol geschiedt op overlegging van het origineel of in voorkomend geval van het 
betekende afschrift van het exploot van dagvaarding.

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat wanneer de rechtsingang bij dagvaar-
ding geschiedt de zaak bij de rechter is aanhangig gemaakt op datum van betekening van 
de dagvaarding voorzover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de zitting die 
in de dagvaarding is aangegeven.

Derhalve moet er ten laatste op het tijdstip van de betekening van de dagvaarding, 
waarbij de hoofdvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt, voldaan zijn aan de 
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vereisten van toelaatbaarheid van de vordering.
De vordering strekkende tot het bekomen van een planschadevergoeding zal bijgevolg 

niet kunnen worden toegestaan indien op het tijdstip van het instellen ervan niet is vol-
daan aan één van de in artikel 37, derde lid, van de Stedenbouwwet gestelde vereisten, 
zonder dat het naderhand verwerven van een negatief stedenbouwkundig attest nog ver-
mag iets te verhelpen aan de niet-toelaatbaarheid van de oorspronkelijk ingestelde eis.

Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest oordeelt dat de vordering toelaatbaar 

is, niettegenstaande het negatief stedenbouwkundig attest eerst op 4 oktober 1988, hetzij 
daags na de datum waarop de dagvaarding aan de eiser werd betekend, werd afgeleverd, 
oordelende dat het voor de toelaatbaarheid van de vordering volstaat dat aan de vereiste 
van afgifte is voldaan op het tijdstip van inschrijving van de dagvaarding op de algemene 
rol, doet het uitspraak in miskenning van het tijdstip waarop de zaak bij de rechter aan-
hangig wordt gemaakt (schending van artikelen 12, tweede lid, 700, 716, 717 en 718 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en kon het bijgevolg, op grond van diezelfde vaststellingen, 
waaruit blijkt dat bij de indiening van de vordering niet was voldaan aan de vereisten van 
het derde lid van artikel 37 van de Stedenbouwwet, niet wettig beslissen dat de vordering, 
strekkende tot het bekomen van een planschadevergoeding, ingeleid bij de dagvaarding 
van 3 oktober 1988, ontvankelijk was (schending van de artikelen 37, eerste en derde lid, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedenbouw, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

arrest vaststelt dat de verweerders houder zijn van een subjectief recht en daaruit 
wettig kon besluiten dat de vordering ontvankelijk was.

2.  De  opgeworpen  grond  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  onderdeel  is 
vreemd aan de in het tweede onderdeel aangevoerde grief met betrekking tot de 
ontvankelijkheidsvereiste van het voorhanden zijn van het feit dat het recht op 
planschadevergoeding doet ontstaan op het ogenblik van de dagvaarding.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
3. Artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet bepaalt dat schadevergoeding 

al naar het geval verschuldigd is door het Rijk, de vereniging van gemeenten of 
de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van dat plan.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat het recht op schadevergoeding ontstaat 
ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of ver-
kavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig 
attest.

Artikel 38, tweede lid, van die wet bepaalt dat de vorderingen vervallen één 



2412 HOF VAN CASSATIE 6.12.07 - Nr. 620 

jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig ar-
tikel 37, derde lid, en dat indien geen vergunning wordt aangevraagd, de termijn 
tien jaren is te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan, onver-
minderd de termijn van vijftien jaren gesteld voor vorderingen tot vergoeding als 
bedoeld in het laatste lid van artikel 35.

Uit  die bepalingen volgt dat het recht op schadevergoeding slechts ontstaat 
vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting 
brengt en dat wanneer dergelijke daad niet wordt gesteld, het recht op vergoe-
ding vervalt tien jaar na de inwerkingtreding van het plan.

4. Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, opent de in-
leidende vordering het rechtsgeding.

Krachtens artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek, worden hoofdvorderin-
gen bij dagvaarding voor de rechter gebracht, onverminderd de bijzondere regels 
inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.

Krachtens artikel 716, eerste lid, van hetzelfde wetboek, worden de zaken op 
de algemene rol ingeschreven uiterlijk de dag voor de zitting waarvoor de dag-
vaarding is gedaan.

Artikel 717 van dit wetboek bepaalt dat indien de zaak niet is ingeschreven op 
de algemene rol voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze van 
gener waarde is.

Uit de samenhang van die artikelen volgt dat, wanneer de rechtsingang bij dag-
vaarding geschiedt, de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt op de datum van 
de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is in-
geschreven vóór de in de dagvaarding aangewezen datum van de zitting.

Aldus is, voor een vordering tot het verkrijgen van planschadevergoeding in de 
zin van artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet, de datum van de beteke-
ning van de dagvaarding bepalend om uit te maken of op het ogenblik van de 
dagvaarding het in artikel 37, derde lid, van die wet bepaalde feit dat het recht op 
schaderegeling doet ontstaan, reeds voorhanden is.

5. Het arrest oordeelt, zonder daaromtrent te worden bekritiseerd dat:
- de eigenaars, binnen tien jaar, te rekenen van de datum van de inwerkingtre-

ding van het gewestplan, een stedenbouwkundig attest hebben aangevraagd en 
ook gedagvaard in schadevergoeding;

- de dagvaarding van waarde is, niet op de datum van inschrijving op de rol, 
maar op datum van haar betekening op 3 oktober 2003;

- de vordering tot schadevergoeding niet kan worden aangenomen, zolang aan 
de eisers geen bouw- of verkavelingvergunning is geweigerd of zij geen negatief 
stedenbouwkundig attest hebben verkregen.

6. Door daaropvolgend te oordelen dat:
- de eisers hun dagvaarding hebben laten inschrijven op de algemene rol daags 

voor de inleidingszitting, maar ook nadat zij kennis hadden kunnen nemen van 
het negatief attest;

- in de gegeven omstandigheden de huidige vordering bij wijze van dagvaar-
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ding en inschrijving op de algemene rol werd ingesteld nadat een negatief ste-
denbouwkundig attest werd verkregen en vooraleer de vordering vervallen was,

en op die grond de vordering van de verweerders ontvankelijk te verklaren en 
het op dit punt ingestelde hoger beroep ongegrond te verklaren, miskent het ar-
rest de artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek 
en de artikelen 37, eerste en derde lid, van de Stedenbouwwet.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre beslist over de vordering van de ver-

weerders tegen de eiser tot het verkrijgen van schadevergoeding op grond van 
planschade en uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  mevr. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 621

1° KAMER - 6 december 2007

1º KOOP - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDING OF VERNIETIGING - RETROACTIEVE WERKING - 
DRAAGWIJDTE

2º OVEREENKOMST — EINDE - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDING OF VERNIETIGING - 
RETROACTIEVE WERKING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of  
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond 
en  wordt  de  verkoper  geacht  steeds  de  eigenaar  te  zijn  geweest;  deze  retroactieve  
werking  heeft  echter  niet  tot  gevolg  dat  de  verkoper  schuldenaar  wordt  van 
verbintenissen waartoe de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op  
contractuele of op reglementaire grondslag. (Art. 1184, B.W.)

(B.I.W.D. cv T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0659.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 april 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, tweede lid, 1165 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbe-

ginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-

schrijft.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen vast dat de overeenkomst van 3 maart 1988, waarbij verweer-

ders hun onroerend goed, dat is aangesloten op het openbaar waterleidingnet, aan mevr. 
McM hadden verkocht, bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 november 
1998 ex tunc werd vernietigd en dat dit goed onbezwaard moest worden teruggeplaatst in 
het patrimonium van de verweerders (p. 2-3, nr. I van het bestreden arrest).

Met bevestiging van het eerste vonnis, maar met een andere motivering, wijst het be-
streden arrest de vordering die de eiseres tegen de verweerders had ingesteld en strekte tot 
de veroordeling van deze laatsten tot betaling aan de eiseres van de som van 3.284,44 
euro, te vermeerderen met de interesten, evenwel af als ongegrond, op grond van onder 
meer volgende redenen:

"11. Wat betreft de stelling van (de eiseres) over de gevolgen van een vernietiging 'ex 
tunc' onder 'terugwerkende kracht van het arrest van 23 november 1998': stelt (de eiseres) 
terecht dat een vernietiging "ex tunc" tegenstelbaar is aan derden; het zou anders in veel 
gevallen enkel denkbeeldige gevolgen hebben.

Die nietigheid van een overeenkomst dient ten aanzien van derden gezien te worden als 
een feit dat ingevolge artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet tot nadeel noch tot 
voordeel van een derde kan strekken. De retroactieve nietigheid kan met andere woorden 
niet tot nadeel strekken van een derde maar dus ook niet tot voordeel.

Aan  de tegenstelbaarheid van  de retroactieve nietigheid van  een overeenkomst  kan 
geen ruimere draagwijdte worden toegekend dan aan het bestaan zelf van zo een overeen-
komst (zie over dit algemeen principe van tegenstelbaarheid van het bestaan o.a. W. Van 
Gerven en S. Covemaecker, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 138 e.v.).

Het Hof van Cassatie verwoordt het zo: "Uit artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek 
volgt niet dat een overeenkomst voor de derden niet bestaat; een derde kan zich onder 
meer op het bestaan ervan beroepen niet om de uitvoering ervan te eisen, doch om de ver-
zaking te bewijzen van een andere overeenkomst waardoor hij met een van de partijen 
was verbonden" (Cass., 10 december 1971, Arr. Cass., 1972, 360-361; Pas., 1972, 1, 355-
356).

Dit moet mutatis mutandis worden toegepast op de (retroactieve) nietigheid van een 
overeenkomst. (De eiseres) kan (als derde) niet de retroactiviteit van de vernietiging van 
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de verkoop van het onroerend goed in haar eigen voordeel inroepen om er zo het recht uit 
te putten zelf het voordeel van de retroactieve werking te verkrijgen, en dit voor wat be-
treft het contract van waterlevering dat (opnieuw) met geïntimeerden ontstond vanaf de 
vernietiging van deze verkoop." (p. 9-10 van het bestreden arrest)

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten alleen ge-

volgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 
toe.

Weliswaar zijn derden, in de regel, verplicht om het bestaan van overeenkomsten en 
hun gevolgen te erkennen en er ook rekening mee te houden.

Het bestaan van een overeenkomst kan evenwel aan een derde niet worden tegengewor-
pen wanneer die overeenkomst niet meer bestaat en de toestand die ze regelde verdwenen 
is.

De ontbinding van een wederkerige  overeenkomst,  met  toepassing van de artikelen 
1134, tweede lid, en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, heeft in beginsel ex tunc uitwer-
king.

De appelrechters stellen vast dat de overeenkomst van 3 maart 1988, waarbij verweer-
ders hun onroerend goed, dat is aangesloten op het openbaar waterleidingnet, aan mevr. 
McM hadden verkocht, bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 november 
1998 ex tunc werd vernietigd en onbezwaard moest worden teruggeplaatst in het patrimo-
nium van de verweerders.

Evenwel beslissen de appelrechters dat de eiseres, die vreemd was aan de vermelde 
overeenkomst, niet in haar eigen voordeel de retroactiviteit van de nietigheid van de ont-
binding ervan kan inroepen.

Door aldus te beslissen dat de gevolgen van de overeenkomst van 3 maart 1988, na de 
ontbinding ex tunc, blijven voortbestaan voor de eiseres, miskennen de appelrechters het 
beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, zoals dat door artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt uitgedrukt (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Tevens miskennen de appelrechters hierdoor de uitwerking in rechte van de gerechtelij-
ke ontbinding van die overeenkomst (schending van de artikelen 1134, tweede lid, en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbon-

den of vernietigd, dan worden de partijen, krachtens artikel 1184 van het Burger-
lijk Wetboek, terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en wordt de 
verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest. Deze retroactieve werking 
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen 
waartoe de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contrac-
tuele of op reglementaire grondslag.
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4. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerders op 3 maart 1988 een onroerend goed gelegen te Schaarbeek 

verkochten aan McM;
- deze overeenkomst "'ex tunc' werd ontbonden door het (...) arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 23 november 1998";

- McM abonnee was van de eiseres voor waterdistributie maar in gebreke bleef 
de facturen te betalen voor de periode van 20 januari 1993 tot en met 18 januari 
1999;

- de eiseres aanspraak maakt op betaling van deze facturen door de verweer-
ders;

- de algemene voorwaarden van de eiseres bepalen dat iedere eigenaar van het 
onroerend goed als 'abonnee' moet worden beschouwd.

5. De appelrechters die oordelen dat de retroactieve werking van het tenietgaan 
van de koopovereenkomst niet tot gevolg heeft dat de verweerders, als verko-
pers, gehouden zijn tot de facturen met betrekking tot waterleveranties aan de 
koper, verantwoorden hun beslissing naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 622

3° KAMER - 10 december 2007

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE VERWIJZINGSRECHTER - ALGEMEEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING 
- RECHTER OP VERWIJZING - TAAK - KENNISNEMING - PERKEN

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BEOORDELING 
VAN DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING - TOEPASSING

1º en 2° Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke  
cassatie komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel  
beperkt  is  tot  de  omvang  van  de  vernietiging,  met  inbegrip  van  onafscheidbare  
beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn.  Het  
staat in die stand van de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te  
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beslissen1. (Art. 1110, Ger.W.)
3º Het aan het Hof gericht verzoek te beslissen dat de gedeeltelijke cassatie ook betrekking  

heeft  op beslissingen die als  gevolgbeslissingen van de vernietingsbeslissing worden 
beschouwd,  betreft  een  door  de  verwijzingsrechter  te  beoordelen  omvang  van  de 
cassatie2. (Art. 1110, Ger.W.)

(S. T. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.07.0313.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift strekt tot de uitlegging en de verbetering van het arrest, op 

18 september 2006 in de zaak S.05.0068.N gewezen door dit Hof.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 november 2007 ver-

wezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het arrest van dit Hof van 18 september 2006 heeft het arrest, op 3 decem-

ber 2004 gewezen door het Arbeidshof te Brussel, vernietigd "in zoverre het uit-
spraak doet over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de afgifte van 
het formulier C4, over de gevorderde opzeggingsvergoeding, de vergoeding we-
gens misbruik van ontslagrecht en over de kosten".

2. Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeelte-
lijke cassatie komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing. Die 
verwijzing is in beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip 
van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissin-
gen het gevolg zijn. Het staat in die stand van de rechtspleging aan de verwij-
zingsrechter over die omvang te beslissen.

3. De eiser verzoekt het Hof te beslissen dat de omvang van de gedeeltelijke 
cassatie van het voormeld arrest van 3 december 2004 ook de beslissingen be-
treft omtrent de vorderingen van de eiser met betrekking tot de "achterstallige 
bonus en commissies pro rata 2000 en de vaststelling van het jaarloon ter bereke-
ning van de opzeggingsvergoeding", stellende dat deze beslissingen gevolgbe-
slissingen zijn van de vernietigingsbeslissing van het arrest aangaande de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst.

Dit verzoek betreft de door de verwijzingsrechter te beoordelen omvang van 
cassatie.

Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.

1 Zie Cass., 14 feb. 1991, AR 9109, AC., 1990-1991, nr. 320.
2 Ibid.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 623

3° KAMER - 10 december 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - NETTO AANGROEI VAN HET PERSONEELSBESTAND - 
STATUUT VAN DE WERKNEMER OF AARD VAN HET VERRICHTE WERK - TOEPASSING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VERVANGEN VAN EEN WERKNEMER - DRAAGWIJDTE

1º Uit de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30  
december 1988 volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde  
bijdragevermindering  wanneer  zij  niet  gepaard  gaat  met  enige  reële 
werkgelegenheidsschepping  en  dat  de  vereiste  netto-aangroei  van  het 
personeelsbestand  wordt  beoordeeld  aan  de  hand  van  het  totaal  aantal  door  de  
werkgever tewerkgestelde werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 
procent, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van 
de werknemers of de aard van het door hen verrichte werk1.  (Artt. 115, 115bis en 116, 
Programmawet 30 dec. 1988)

2º In acht genomen de door de wetgever beoogde reële werkgelegenheidsschepping en  
het feit dat deze beoordeeld wordt zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt  
naar gelang het statuut van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk, is  
er sprake van vervanging in de zin van artikel 117, §2 van de Programmawet van 30  
december 1988, ook indien de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut  
heeft of een werk van een andere aard verricht dan de voorheen in dezelfde technische  
bedrijfseenheid  tewerkgestelde  werknemer  in  wiens  plaats  hij  komt.  (Art.  117,  §2, 
Programmawet 30 dec. 1988)

(R.S.Z. T. BOUWONDERNEMING DEBAILLIE E. EN ZOON nv)

ARREST

(A.R. S.07.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 september 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns 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 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988.

1 Zie Cass., 12 nov. 2007, AR S.06.0108.N, nr. 545.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in al zijn beschikkingen 

en verklaart zodoende de vordering van de eiser ongegrond.
De beslissing dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 117, §2, van de Programma-

wet van 30 december 1988 niet zijn vervuld en dat de verweerster kan genieten van de bij-
dragevermindering voorzien in de artikelen 115 en 115bis van de Programmawet van 30 
december 1988 werd op de volgende overwegingen gestoeld:

"Onder de voorwaarden bepaald in titel III, hoofdstuk VII, van de Programmawet van 
30 december 1988 (de artikelen 114 tot 129) kon de werkgever een tijdelijke verminde-
ring van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid genieten voor een nieuw in dienst 
genomen werknemer, wanneer door die tewerkstelling een netto aangroei van het perso-
neelsbestand werd gerealiseerd. Deze maatregel ter bevordering van de tewerk-stelling 
wordt gemeenzaam het Plus-1-plan genoemd.

Zoals uitdrukkelijk uit het opschrift van titel III, hoofdstuk VII, van de Programmawet 
van 30 december 1988 blijkt, beoogt de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdra-
gen voor sociale zekerheid de bevordering van de tewerkstelling. Uit de parlementaire 
voorbereiding van de Programmawet van 30 december 1988 blijkt dat het bepaalde in ar-
tikel 117, §2 tot doel heeft te vermijden dat de loutere wijziging van het juridisch statuut 
van  de  werkgever,  zonder  enige  reële  werkgelegenheidsschepping,  recht  geeft  op  het 
voordeel van de vermindering (Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1988-89, nr. 
609/1, 58). Een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van zijn 
werkgever, in dienst treedt van een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande tewerkstelling 
binnen dezelfde  technische bedrijfseenheid voortzet,  zodat er geen reële  werkgelegen-
heidsschepping is, vervangt (g)een werknemer in de zin van artikel 117, §2 van de Pro-
grammawet van 30 december 1988, zodat de nieuwe werkgever voor de indienstneming 
van deze werknemer niet kan genieten van de tijdelijke vermindering van de werkgevers-
bijdragen (Cass., 19 mei 2003, J. T. T. , 2003, 383).

(...)
Het staat vast dat de betrokken werknemer, P.J. , voordien nooit in dienst is geweest 

van de eenmanszaak van de gedelegeerd bestuurder van (de verweerster) zodat er in ieder 
geval geen sprake is van de voortzetting van de eigen tewerkstelling binnen dezelfde tech-
nische bedrijfseenheid.

"Uit het onderzoeksverslag blijkt verder dat de betrokken werknemer werd tewerkge-
steld als bediende - (de verweerster) heeft nooit arbeiders in dienst gehad - en van oplei-
ding industrieel ingenieur was. Zijn taak bestond uit de coördinatie van de onderaanne-
mingen bij lopende bouwprojecten en de opvolging van problemen gerezen met vorige 
projecten.

De werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn in-
dienstneming door (de verweerster) uit dienst zijn getreden bij de algemene bouwonder-
neming van haar gedelegeerd bestuurder - twee van de vier zijn overgegaan naar de NV 
Decova die kennelijk eveneens van dezelfde technische bedrijfseenheid deel uitmaakt - 
waren daarentegen allemaal tewerkgesteld als arbeider.

Het is bijgevolg duidelijk dat de tewerkstelling van P.J. evenmin de voortzetting is van 
de tewerkstelling van één van de werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den voorafgaand aan zijn indienstneming uit dienst zijn getreden bij de eenmanszaak van 
de gedelegeerd bestuurder van (de verweerster). Bij ontstentenis van definitie in artikel 
117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 moet het werkwoord `vervangen' in 
zijn gebruikelijke betekenis van 'de plaats innemen van' worden begrepen. Er kan echter 
geenszins worden gesteld dat P.J. de plaats heeft ingenomen van een bouwvakker, daar-
voor is de aard van zijn tewerkstelling te verschillend. De toepassingsvoorwaarden van ar-
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tikel 117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 zijn derhalve niet vervuld".
Grieven
1. De werkgever die, zoals de verweerster, voldoet aan de voorwaarden bepaald in arti-

kel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988, kan, overeenkomstig de artike-
len 115, 115bis en 116 van diezelfde wet, aanspraak maken op een tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling, 
voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van het personeelsbestand uit-
maakt. Deze maatregel werd genomen ter bevordering van de tewerkstelling.

Overeenkomstig artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, kan de 
in paragraaf 1 bedoelde werkgever evenwel niet genieten van de tijdelijke bijdragever-
mindering, voorzien in hoofdstuk VII van de Programmawet, indien de nieuw in dienst 
genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam 
geweest is.

Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde 
bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële werkgelegenheids-
schepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

2. De nieuw in dienst genomen werknemer, die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den  voorafgaand  aan  zijn  indienstneming  niet  in  dezelfde  technische  bedrijfseenheid 
werkzaam is geweest en dus zichzelf niet kan vervangen, zoals het geval was met P.J. , 
kan voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 
om het even welke werknemer vervangen die in de loop van de twaalf kalendermaanden 
voorafgaand aan zijn indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is 
geweest.

Opdat er sprake kan zijn van het vervangen van een werknemer in de zin van artikel 
117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 is niet vereist dat de nieuw in 
dienst genomen werknemer specifiek dezelfde tewerkstelling voortzet van de werknemer 
wiens plaats hij inneemt, noch dat de aard van de tewerkstelling en de functie gelijkaardig 
zijn.

Een werknemer die als bediende in dienst wordt genomen, kan derhalve in de zin van 
artikel  117,  §2,  van  de  Programmawet  van  30  december  1988  een  werknemer 
"vervangen" die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienst-
neming als arbeider werkzaam is geweest in dezelfde technische bedrijfseenheid en die 
prestaties heeft verricht die totaal verschillend zijn van deze uitgeoefend door de nieuw in 
dienst genomen werknemer.

3. De nieuw in dienst genomen werknemer vervangt een werknemer die in de loop van 
de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische be-
drijfseenheid werkzaam is geweest, telkens wanneer die indienstneming niet gepaard gaat 
met enige reële werkgelegenheidsschepping binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

De notie "vervangen" in de zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 de-
cember 1988 staat derhalve in verband met de vereiste dat de nieuwe indienstneming een 
netto-aangroei van het personeelsbestand moet uitmaken, zoals bedoeld in de artikelen 
115 en 116 van de Programmawet van 30 december 1988.

Enkel wanneer de nieuw in dienst genomen werknemer een netto-aangroei van het per-
soneelsbestand teweegbrengt in dezelfde technische bedrijfseenheid, kan geen toepassing 
worden gemaakt van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 in zo-
verre alsdan niet kan worden gesteld dat hij de plaats heeft ingenomen van een werknemer 
die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming in de-
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zelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
4. Het bestreden arrest stelde vast dat de nieuw in dienst genomen werknemer, P.J. , die 

als bediende werd aangeworven, voordien nooit in dienst is geweest binnen dezelfde tech-
nische bedrijfseenheid zodat er geen sprake was van de voortzetting van de eigen tewerk-
stelling, terwijl er evenmin sprake kon zijn van de voortzetting van de tewerkstelling van 
één van de werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan 
zijn indienstneming uit dienst zijn getreden bij de eenmanszaak van de gedelegeerd be-
stuurder van de verweerster in zoverre deze werknemers allen waren tewerkgesteld als ar-
beider, meer bepaald als bouwvakker, zodat P.J. , als bediende, hun plaats niet kan hebben 
ingenomen : "daarvoor is de aard van zijn tewerkstelling te verschillend".

Het bestreden arrest verengde zodoende het toepassingsgebied van artikel 117, §2, van 
de Programmawet van 30 december 1988 tot de nieuw in dienst genomen werknemer die 
effectief dezelfde plaats of functie inneemt of gelijkaardige prestaties levert als de werk-
nemer die hij vervangt en voegde zodoende een beperkende voorwaarde toe aan deze be-
paling die er niet in voorkomt.

Het bestreden arrest ging bovendien niet na of de indienstneming van P.J. in werkelijk-
heid wel beantwoordde aan enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde techni-
sche bedrijfseenheid en nam in dat verband kennelijk genoegen met het gegeven dat de in-
dienstneming van P.J. aanleiding gaf tot de creatie van een nieuwe functie die voordien 
niet aanwezig was binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat de toepassingvoorwaarden 
van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 niet zijn vervuld, niet 
wettig heeft kunnen gronden op de rechtsopvatting dat de nieuw in dienst genomen werk-
nemer slechts een werknemer kan vervangen in de zin van artikel 117, §2, van de Pro-
grammawet van 30 december 1988 wanneer hij effectief diens tewerkstelling voortzet en 
hetzelfde of een gelijkaardig werk verricht, noch wettig de vordering van de eiser onge-
grond heeft kunnen verklaren zonder vast te stellen dat de betrokken nieuw in dienst ge-
nomen werknemer een netto-aangroei van het personeelsbestand heeft uitgemaakt (schen-
ding van de artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 
1988).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel nieuw is in de mate dat het aanvoert 

dat het arrest een netto-aangroei van het personeelsbestand van de verweerster 
had moeten vaststellen en voorts dat het middel alleszins opkomt tegen een feite-
lijke beoordeling.

2. Het arrest stelt in de opgave van de beroepsgrieven vast dat de eiser aan-
voerde dat het aantal werknemers in dezelfde technische bedrijfseenheid stelsel-
matig verminderd was, zodat de genaamde J. alleszins de plaats van één van de 
werknemers opvulde.

Het arrest vermeldt dat artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 een reële werkgelegenheidsschepping vereist voor de vermindering van 
de werkgeversbijdragen, maar verwerpt de vordering van de eiser op grond dat 
de genaamde J. alleszins geen vervanger kan zijn in de zin van artikel 117, §2, 
van de Programmawet van 30 december 1988.
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In zoverre mist de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag.
3. Het middel komt niet op tegen een feitelijke beoordeling maar voert een 

miskenning aan van het begrip "vervanging", zoals bedoeld in voormeld artikel 
117, §2.

In zoverre mist de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag.
Het middel zelf
4. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115 en 115bis van de Programma-

wet van 30 december 1988, kan de werkgever, die aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 117, §1, van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke vermin-
dering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van 
de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een ar-
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt  aangenomen en die een netto-
aangroei van het personeelsbestand uitmaakt.

Krachtens artikel 116 van de voormelde programmawet wordt de aangroei van 
het personeelsbestand als een netto-aangroei beschouwd in geval op het einde 
van de in het artikel bepaalde kwartalen het aantal door de werkgever tewerkge-
stelde werknemers en de door hem bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan-
gegeven loonmassa  aan 100 procent,  die  van bepaalde voorgaande kwartalen 
overstijgt.

Uit deze bepalingen volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op 
de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële 
werkgelegenheidsschepping en dat de vereiste netto-aangroei van het personeels-
bestand wordt beoordeeld aan de hand van het totaal aantal door de werkgever 
tewerkgestelde werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 pro-
cent, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut 
van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk.

5. Krachtens artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, 
geniet de in paragraaf 1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een 
werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand 
aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is ge-
weest.

6. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze uitzondering tot doel heeft te vermij-
den dat een loutere wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de werkgever 
zonder enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfs-
eenheid, recht geeft op het voordeel van de maatregel.

In acht genomen het aldus door de wetgever beoogd doel en de omstandigheid 
dat  de  vereiste  reële  werkgelegenheidsschepping  te  beoordelen  is  zonder  dat 
hierbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van de werkne-
mers of de aard van het door hen verricht werk, is er sprake van vervanging in de 
zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, ook indien 
de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut heeft of een werk van 
een andere aard verricht dan een voorheen in dezelfde technische bedrijfseenheid 
tewerkgestelde werknemer.
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7. De appelrechters stellen vast dat:
- de nieuw in dienst genomen werknemer van opleiding industrieel ingenieur 

was en werd tewerkgesteld als bediende, belast met de coördinatie van de onder-
aannemingen bij lopende bouwprojecten en de opvolging van problemen gerezen 
met vorige projecten;

- de werknemers, die in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan de 
nieuwe indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid uit dienst traden, 
allen tewerkgesteld waren als arbeiders.

8. Ze oordelen vervolgens dat niet kan worden aangenomen dat "P.J. de plaats 
heeft ingenomen van een bouwvakker" nu "de aard van zijn tewerkstelling te 
verschillend" was en dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 117, §2, van de 
Programmawet van 30 december 1988 derhalve niet vervuld zijn.

Aldus schenden de appelrechters het begrip "vervangen" in de zin van artikel 
117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over. Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 624

3° KAMER - 10 december 2007

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - 
WEIGERING VAN UITKERINGEN - VERANDERING VAN DIENSTBETREKKING - BEOORDELING VAN HET 
PASSEND KARAKTER VAN DE VERLATEN DIENSTBETREKKING

Om een werknemer op grond van artikel 54, eerste lid van het Werkloosheidsbesluit 1991 
uitkeringen te kunnen weigeren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die 
hij  heeft  verlaten  een  passende  dienstbetrekking  was.  (Art.  54,  eerste  lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

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

ARREST

(A.R. S.07.0037.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 44, 51, inzonderheid §1, eerste lid en tweede lid, 1°, en 54, inzonderheid 

het eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering;

- voor zoveel als nodig artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 no-
vember 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiser tot vernietiging van de beslissing van de directeur van het werkloosheidsbu-
reau te Turnhout van de verweerder van 20 mei 2005, het hoger beroep van de verweerder 
gegrond, op grond van alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd 
worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder de volgende:

"Voor de toepassing van voormeld artikel 54 Werkloosheidsbesluit is het onverschillig 
of de dienstbetrekking werd verlaten om een wettige of onwettige reden (zie Cass. 2 maart 
1987, R. W. 1987-88, 442; W. van Eeckhoutte, Sociaal Compendium - Sociaal zeker-
heids-recht, band 2, nr. 16188); het door (de eiser) ingeroepen criterium ter weerlegging 
van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone dage-
lijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan 12 uur en/of een dagelijkse 
duur van verplaatsing van meer dan 4 uur na zijn verhuis naar Ravels, is derhalve niet die-
nend.

(...)
Gelet op voormelde elementen heeft (de eiser),  in toepassing van artikel 54 van het 

Werkloosheidsbesluit, geen recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 tot 6 
februari 2005.

(De verweerder) heeft dienvolgens terecht bij  administratieve beslissing van 20 mei 
2005 (de eiser) uitgesloten van het recht op uitkeringen vanaf 17 januari 2005 tot 6 febru-
ari 2005.

Het hoger beroep is gegrond".
Grieven
(...)
1.3. Derde onderdeel
Artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat geen uitkering wordt 

toegekend gedurende vier weken te rekenen vanaf de verandering van dienstbetrekking 
aan de werknemer die, zonder uitkeringen aan te vragen, een passende dienstbetrekking 
heeft verlaten om een andere uit te oefenen, tenzij hij in de loop van deze vier weken tij-
delijk werkloos wordt gesteld of zijn nieuwe dienstbetrekking verliest ten gevolge van 
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overmacht.
Opdat de werknemer krachtens die bepaling tijdelijk kan worden uitgesloten van het 

genot van werkloosheidsuitkeringen, is dus vereist dat de dienstbetrekking die hij heeft 
verlaten, passend is.

Krachtens artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt een dienst-
betrekking als niet passend beschouwd indien zij een gewone dagelijkse afwezigheid uit 
de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer dan twaalf uur of indien de dagelijk-
se duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan een (lees: vier) uur bedraagt.

Het arbeidshof beslist dat de eiser met toepassing van artikel 54 van het Werkloos-
heidsbesluit geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 tot 6 fe-
bruari 2005 op de overweging dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weerleg-ging 
van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone dage-
lijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan twaalf uur en/of een dage-
lijkse duur van verplaatsing van meer dan vier uur na zijn verhuis naar Ravels, niet die-
nend is.

Het arbeidshof schendt zodoende de artikelen 44, 51, §1, eerste lid en tweede lid, 1°, en 
artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiser met toepassing van artikel 54 van het 

Werkloosheidsbesluit geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 
tot 6 februari 2005 op de overweging dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weer-
legging van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone 
dagelijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan twaalf uur en/of een 
dagelijkse duur van verplaatsing van meer dan vier uur na zijn verhuis naar Ravels, niet 
dienend is (schending van de artikelen 44, 51, inzonderheid §1, eerste lid en tweede lid, 
1°, en 54, inzonderheid het eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering en artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel 
besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsre-
glementering) .

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-

dende de werkloosheidsreglementering, hierna genoemd: Werkloosheids-besluit 
1991, moet de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandig-
heden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 51, §1, eerste lid, van voormeld besluit, zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 29 juni 2000, kan de werknemer die werkloos is of wordt 
wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, uitgesloten worden van het ge-
not van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot 54.

Onder "werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de 
werknemer" wordt krachtens artikel 51, §1, tweede lid, 1°, van dit besluit onder 
meer verstaan: het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige re-
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den.
2. Krachtens artikel 51, §2, 1°, van het Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalt de 

Minister, na advies van het beheerscomité, de criteria van de passende dienstbe-
trekking.

Krachtens artikel 25, §1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 novem-
ber 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, 
wordt een dienstbetrekking als niet passend beschouwd indien zij een gewone 
dagelijkse afwezigheid uit de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer 
dan 12 uur of indien de dagelijkse duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan 
4 uur bedraagt.

3. Krachtens artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991, wordt 
geen uitkering toegekend gedurende vier weken te rekenen vanaf de verandering 
van dienstbetrekking aan de werknemer die, zonder uitkeringen aan te vragen, 
een passende dienstbetrekking heeft verlaten om een andere uit te oefenen, tenzij 
hij in de loop van deze vier weken tijdelijk werkloos wordt gesteld of zijn nieu-
we dienstbetrekking verliest ten gevolge van overmacht.

Om een werknemer op grond van deze bepaling uitkeringen te kunnen weige-
ren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die hij heeft verlaten, een 
passende dienstbetrekking was.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser zijn dienstbetrekking als arbeider bij de NV Spindor International te 

Peer verlaten heeft op 7 januari 2005 om op 10 januari 2005 het werk te kunnen 
aanvatten bij Randstad Interim;

- de eiser bij de overgang van de oude naar de nieuwe betrekking geen uitke-
ringen heeft aangevraagd;

-  de nieuwe betrekking bij  Randstad Interim op 14 januari  2005 beëindigd 
werd wegens 'einde contract bepaalde duur';

- de eiser werkloosheidsuitkeringen aanvroeg vanaf 17 januari 2005.
5. Het arrest oordeelt dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weerleg-

ging van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een 
gewone dagelijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan 12 
uur en/of een dagelijkse duur van verplaatsing van meer dan 4 uur na zijn ver-
huis naar Ravels, niet dienend is voor de toepassing van artikel 54 van het Werk-
loosheidsbesluit 1991.

Aldus schendt het arrest artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 
1991.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Kosten
7.  Overeenkomstig artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
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Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over de ontvan-

kelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 625

3° KAMER - 10 december 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 
HULPMIDDELEN DOOR DE WERKGEVER - KOSTEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
- TENLASTENEMING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - BEDING

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - BETALEN VAN LOON - 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER - TENLASTENEMING 
DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - MINIMUMBAREMALOON - GEVOLG

4º LOON — RECHT OP LOON - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN TEN LASTE VAN 
DE WERKGEVER - TENLASTENEMING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - 
MINIMUMBAREMALOON - GEVOLG

1º  De  hulpmiddelen  die  de  werkgever  krachtens  artikel  20,  1°  van  de  
Arbeidsovereenkomstenwet voor de uitvoering van het werk ter beschikking moet stellen  
aan  de  werknemer  omvatten  niet  alleen  gereedschap,  maar  ook  hulpmiddelen  van 
andere aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst1.  
(Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º, 3° en 4° De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten,  
verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste  
zijn van de werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die  
overeenkomst tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer  
niet meer de volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde  
collectieve  arbeidsovereenkomst  bepaalde  minimumbaremaloon2.  (Art.  20,  1°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(ZEP BELGIUM nv T. V.)

1 Het Hof besliste op dezelfde datum in dezelfde zin in de arresten met AR S.07.0066.N en AR 
S.07.0067.N.
2 Ibid.
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ARREST

(A.R. S.07.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 20, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995, ge-

sloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffen-
de het sectorieel akkoord 1995-1996, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 7 augustus 1995 (B.S. 6 oktober 1995);

- artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1993, gesloten in 
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de mi-
nimumbarema, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1994 
(B. S. 24 november 1994), zoals van toepassing vóór de vervanging ervan door een col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de be-
dienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maand-
wedden, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 april 2000 (B.S. 3 okto-
ber 2000);

- de artikelen 1, 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende 
de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 26 april 2000 (B.S. 26 september 2000), zoals van toepassing vóór 
de vervanging ervan door een collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten 
in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de 
minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij ko-
ninklijk besluit van 11 juni 2002 (B.S. 27 juli 2002);

- de artikelen 1, 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende 
de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 11 juni 2002 (B.S. 27 juli 2002);

- voor zoveel als nodig, de artikelen 11, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 be-
treffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

- de artikelen 2, inzonderheid eerste lid, en 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon van de werknemers;

- de artikelen 1101, 1108, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens welk een afstand van recht maar kan worden af-

geleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en strikt moet worden uit-
gelegd;

- artikel 141, inzonderheid eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957 (oud artikel 119, hernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijhorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998).

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de verweerder, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond en het 
incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond. Dienvolgens hervormt het 
arbeidshof het vonnis van de arbeidsrechtbank van 27 november 2001 en veroordeelt het 
de eiseres tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 9.796,78 euro als beroeps-
kosten, onder aftrek van 2.115,23 euro, te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof 
beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven:

"IV. Beoordeling
(...)
2. Ten gronde
Volgens de gewijzigde arbeidsovereenkomst diende (de verweerder) voor het grootste 

gedeelte zelf in te staan voor de kosten die inherent waren aan de uitoefening van zijn be-
roep zoals verplaatsingskosten, telefoon- en portkosten en maaltijdkosten die tijdens of 
door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst werden gemaakt.

Het betreft kosten die normaal ten laste vallen van de werkgever. Door de arbeidsover-
eenkomst verbindt de werknemer zich in principe enkel tot het leveren van arbeid, tegen 
betaling van loon en stelt hij niet zijn vermogen of arbeidsmiddelen, het arbeidsgereed-
schap en de productiemiddelen ter beschikking die voor de uitvoering van de arbeid nood-
zakelijk zijn (...).

De kosten die  daarmee verband houden vallen normalerwijze niet  ten laste  van de 
werknemer. (...)

Artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werkgever de voor de 
uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking stelt. 
Volgens het advies uitgebracht door de Raad van State met betrekking tot het ontwerp van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, werd daarmee bedoeld: de medewerkers, het gereedschap 
en de grondstoffen. (...)

Vanuit de aanvullende werking van de goede trouw bij de uitvoering van de arbeids-
overeenkomsten, wordt een ruimere invulling voorgestaan en kan worden geconcludeerd 
dat de bijstand van de werkgever zich uitstrekt tot de kosten verbonden aan de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomsten. (...)

Artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet staat afwijkingen toe op de regel dat 
de werkgever ertoe verplicht is de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmid-
delen en materialen ter beschikking te stellen.

De vraag die voorligt is of in het geval de werknemer zelf de kosten inherent aan zijn 
beroepsuitoefening dient te dragen volgens de overeenkomst tussen partijen, in afwijking 
van artikel 20, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, hiermee dient rekening gehouden 
te worden om het baremaloon aan te vullen, in het geval de werknemer door de betaling 
van die kosten niet meer het minimum baremaloon zou bereiken.

Om zijn taak als handelsvertegenwoordiger te vervullen diende (de verweerder) immers 
de klanten in zijn sector te bezoeken en zich daarvoor met de wagen te verplaatsen, het-
geen vrij aanzienlijke verplaatsingskosten met zich meebracht. Ook de telefoon- en port-
kosten en maaltijdkosten zijn inherent aan de uitoefening van zijn functie. Door het feit 
dat hij zelf voor die kosten diende in te staan beweert hij het minimum baremaloon niet 
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meer te hebben genoten.
Wanneer de werkgever aan de werknemer een vergoeding betaalt voor de werkelijke 

kosten inherent aan de beroepsuitoefening die door de werknemer werden gemaakt dan 
wordt die vergoeding arbeidsrechtelijk niet als loon aangezien daar de werknemer deze 
kosten normaliter niet hoort te dragen en de vergoeding hem geen vermogensverrijking 
oplevert. Indien ze niet zouden vergoed worden zouden ze een verarming opleveren.

Wie de kosten hoort te dragen dient in abstracto te worden nagegaan op grond van wat 
normaal en redelijk is, ongeacht de concrete overeenkomst. (...)

In het raam van de Loonbeschermingswet worden dergelijke vergoedingen wel als loon 
beschouwd. De reden daarvoor ligt in het opzet van de Loonbeschermingswet, te weten, 
een afdoende bescherming van het loon van de werknemer te waarborgen opdat deze in 
voldoende mate zou kunnen beschikken over zijn loon om te voorzien in zijn levenson-
derhoud en dat van zijn gezin. (...)

De vergoeding bewerkstelligt dat de werknemer zijn inkomen uit arbeid niet hoeft te 
besteden aan uitgaven die niet tot het levensonderhoud bijdragen. Die vergoeding maakt 
het hem mogelijk de bedragen en de voordelen die hij als loon ontvangt aan te wenden 
voor zijn levensonderhoud.

Indien de werknemer met eigen middelen die kosten betaalt (die ten laste zijn van zijn 
werkgever) en geen terugbetaling ontvangt, zal hij het loon dat hij voor zijn arbeidspresta-
ties ontvangt daarvoor moeten aanwenden, hetgeen in strijd is met de bedoeling van de 
Loonbeschermingswet.

Om haar doel te bereiken strekt de Loonbeschermingswet zich dus uit tot de andere be-
standdelen van het inkomen. (...)

Om die reden kunnen die vergoedingen ook niet in aanmerking worden genomen voor 
de vaststelling van het baremaloon, wanneer het overeengekomen brutoloon lager is dan 
het baremaloon. De betaling van die kosten door de werknemer in afwijking van artikel 
20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, betekenen immers een verarming voor hem. In 
de commentaar bij CAO nr 43 wordt zulks uitdrukkelijk bevestigd.

Deze redenering leidt tot het besluit dat wanneer de werknemer in afwijking van artikel 
20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, zelf dient in te staan voor de kosten inherent 
aan de uitoefening van zijn beroep en hij hiervoor geen vergoeding ontvangt, dit een ver-
arming oplevert daar hij in dat geval niet meer zijn volledige loon kan besteden aan zijn 
levensonderhoud en dat van zijn gezin. Hij zal dan immers een deel ervan (...) moeten 
aanwenden voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn arbeidsover-
eenkomst.

De overeenkomst die ertoe strekt die kosten zonder vergoeding, ten laste te leggen van 
de werknemer, in afwijking van artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, - hoe-
wel principieel toegestaan - mag niet voor gevolg hebben dat de werknemer niet meer de 
beschikking had over het bij CAO opgelegde minimum baremaloon.

Dit zou (...) een inbreuk vormen op de bij CAO dwingend opgelegde minimumloon-
schalen.  Partijen mogen trouwens evenmin bij  overeenkomst  een lager  loon bedingen 
da(n) het bij CAO opgelegde minimumloon. De niet-betaling van het minimumloon is een 
misdrijf  krachtens  artikel  42 Loonbeschermingswet  en  artikel  56  CAO-wet  en  is  van 
openbare orde. Partijen kunnen er bij overeenkomst niet van afwijken.

Met  het  vaststellen van minimumloonschalen in  collectieve  arbeidsovereenkomsten, 
wordt beoogd dat de werknemer minstens de beschikking zou krijgen over dit bedrag als 
tegenprestatie voor de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeidsprestatie om in zijn le-
vensonderhoud te voorzien.

Uit het tijdstip van de contractwijziging waarbij de afwijking op artikel 20, 1°, van de 
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Arbeidsovereenkomstenwet werd ingevoerd, 16 augustus 1995 hetzij enkele maanden na 
het vaststellen bij CAO van 20 februari 1995 in het Paritair Comité der scheikundige nij-
verheid van het  verhoogd minimum baremaloon voor  handelsvertegenwoordigers,  kan 
worden afgeleid dat het de bedoeling van (de eiseres) was de bepalingen van het mini-
mum baremaloon te ontduiken.

Dergelijke overeenkomst, afgesloten tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, is 
overigens niet geldig in de mate dat zij erop neerkwam dat (de verweerder) afstand deed 
van het bij CAO gewaarborgde minimumloon.

De vordering van (de verweerder) die terugbetaling beoogt van de door hem in afwij-
king van artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, gedragen kosten tot het maan-
delijks minimum verschuldigd baremaloon wordt bereikt komt derhalve in principe ge-
grond voor.

Dit kwam overigens ook de vennootschap destijds evident voor nu dit bevestigd wordt 
in de brief van haar raadsman van 28 september 1998 in volgende duidelijke bewoordin-
gen: "(De eiseres) ontkent niet dat de toepassing van het akkoord tussen partijen met be-
trekking tot de tussenkomst in de beroepskosten er niet toe kan leiden dat het loon van de 
werknemer het baremaloon niet meer zou bereiken".

(De eiseres) bevestigde dit nogmaals in conclusies neergelegd voor de Arbeidsrecht-
bank.

Daarenboven blijkt dat andere handelsvertegenwoordigers de kosten inherent aan de 
uitoefening van hun functie zoals reiskosten etc. niet moeten dragen bij gelijk loon, en 
hiervoor een forfaitaire vergoeding ontvangen of de beschikking over een wagen, zodat 
dit aanleiding geeft tot een discriminatie tussen de verschillende handels-vertegenwoordi-
gers.

Zulks is strijdig met artikel 119 EEG-Verdrag dat een gelijk loon oplegt voor arbeid 
van gelijke waarde, waarbij niet enkel met het basis- of minimumloon moet worden reke-
ning gehouden doch met alle voordelen die door de werkgever voor het presteren van ar-
beid worden toegekend.

Die bepaling heeft directe werking. (...)".
Grieven
(...)
2° Tweede onderdeel
2.1. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging houdt onder meer in dat 

de rechter zijn beslissing niet mag steunen op een rechtsgrond die niet door de partijen 
werd aangevoerd en waarover zij niet de gelegenheid hebben gekregen een standpunt in te 
nemen.

2.2. Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de verweerder eveneens gegrond op 
de overwegingen dat:

- uit het tijdstip van de contractwijziging waarbij de afwijking op artikel 20, 1°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet werd ingevoerd, namelijk op 16 augustus 1995 hetzij enkele 
maanden na het vaststellen bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995, in 
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid van het verhoogd 
minimum baremaloon voor handelsvertegenwoordigers, kan worden afgeleid dat het de 
bedoeling was van de eiseres de bepalingen over het minimumbaremaloon te ontduiken,

- dergelijke overeenkomst, gesloten tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, overi-
gens niet geldig is in de mate dat zij erop neerkwam dat de verweerder afstand deed van 
het bij collectieve arbeidsovereenkomst gewaarborgde minimumloon.

Aldus steunt het arbeidshof zijn beslissing dat het hoger beroep en de vordering van de 
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verweerder tot veroordeling van de eiseres tot terugbetaling van het bedrag van de be-
roepskosten die door de verweerder in afwijking van artikel 20, 1 van de Arbeids-over-
eenkomstenwet werden betaald ten belope van het maandelijks verschuldigde minimum-
loon, gegrond zijn, eveneens op de gronden dat:

- de tussen de partijen gesloten overeenkomst ongeldig is wegens een ongeldig voor-
werp of oorzaak, m.n. de bedoeling van de eiseres het minimumbaremaloon te ontduiken,

- de tussen de partijen gesloten overeenkomst ongeldig is in de mate dat de verweerder 
daardoor afstand deed van zijn recht op het hem bij collectieve arbeidsovereenkomst ge-
waarborgde minimumloon.

Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder de voor-
noemde twee gronden waarop het arbeidshof zijn beslissing mee steunt, niet aanvoerde en 
dat de partijen daarover niet hebben geconcludeerd. Door zijn beslissing op die gronden te 
steunen en die middelen aan te voeren zonder de eiseres de gelegenheid te geven daarover 
te concluderen, miskent het arbeidshof het recht van verdediging van de eiseres (schen-
ding van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

Voorts volgt uit de in het eerste onderdeel ontwikkelde grief dat de overeenkomst die 
de partijen sloten over de tenlasteneming door de verweerder van de kosten die inherent 
zijn aan de uitvoering van de bedongen arbeid, geen ongeoorloofd voorwerp of ongeoor-
loofde oorzaak heeft, noch een afstand van recht van de verweerder inhoudt van het hem 
door  de  toepasselijke  collectieve  arbeidsovereenkomsten  gewaarborgde  minimumloon, 
zodat het arbeidshof tevens de artikelen 6, 20, 1° en 3°, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, de in de aanhef van het middel, bij de als geschonden aangewezen wettelijke bepalin-
gen, vermelde artikelen van de collectieve arbeids-overeenkomsten gesloten in het Paritair 
Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid van toepassing in deze zaak, de 
artikelen 1101, 1108, 1128, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en van het alge-
meen rechtsbeginsel luidens welk een afstand van recht maar kan worden afgeleid uit fei-
ten  die  voor  geen  andere  interpretatie  vatbaar  zijn  en  strikt  moet  worden  uitgelegd, 
schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de werkgever 

verplicht de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen,  inzonderheid,  zo  de  omstandigheden  dit  vereisen  en  behoudens 
strijdige bepalingen, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulp-
middelen en materialen ter beschikking te stellen.

Het begrip hulpmiddelen omvat niet alleen gereedschap, maar slaat  ook op 
hulpmiddelen van andere aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst.

De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen dienvolgens overeenkomen dat 
de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in be-
ginsel ten laste zijn van de werkgever, door de werknemer dienen te worden ge-
dragen.

2.  De overeenkomst,  die  ertoe strekt  die  kosten ten laste  te  leggen van de 
werknemer, mag evenwel niet tot gevolg hebben dat door de betaling van die 
kosten de werknemer niet meer de volledige beschikking heeft over het bij alge-
meen  verbindend  verklaarde  collectieve  arbeidsovereenkomst  bepaalde  mini-
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mum loon.
De niet-betaling van dit minimumloon is een misdrijf krachtens artikel 42 van 

de Loonbeschermingswet en artikel 56 van de CAO-wet en in strijd met artikel 
20,3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De partijen kunnen dienvolgens, mede krachtens artikel 6 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet, op straffe van nietigheid, in de arbeidsovereenkomst of tijdens 
de uitvoering ervan geen afwijking overeenkomen van dit  verschuldigd mini-
mumloon.

3. Met de in randnummer 2 van dit arrest weergegeven reden en de reden dat 
de eiseres dit in een brief van 28 september 1998 en in haar conclusies voor de 
eerster rechter toegaf, beslist het arrest naar recht dat de verweerder gerechtigd is 
op de terugbetaling van de door hem gedragen kosten van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, in zoverre deze het hem verschuldigd minimumloon heb-
ben verminderd.

4. De verweerder voerde in zijn verzoekschrift in hoger beroep en in zijn ap-
pelconclusie aan dat hij een gedeelte van zijn loon moest gebruiken voor de beta-
ling van de kosten om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren, zodat hij niet vol-
ledig over zijn minimumloon kon beschikken en dat derhalve de clausule in de 
arbeidsovereenkomst, krachtens welke hij alle beroepslasten diende te dragen, 
niet aanvaardbaar was en een inbreuk uitmaakte op de sectoriële collectieve ar-
beidsovereenkomst in de mate hij niet over het minimumloon kon beschikken.

Zodoende voerde de verweerder aan dat hij bij de bedoelde overeenkomst geen 
afstand kon doen van zijn minimumloon of een gedeelte ervan.

Het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de onmogelijkheid om afstand te 
doen van het minimumloon of een gedeelte ervan niet door de verweerder was 
aangevoerd, mist feitelijke grondslag.

5. Het arrest oordeelt niet dat de bedoelde overeenkomst "ongeldig" is wegens 
een ongeoorloofde oorzaak of voorwerp.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
6. Het feit dat de eiseres de bedoeling zou hebben gehad het minimum barema-

loon te ontduiken, betreft een ten overvloede gegeven reden die de beslissing niet 
noodzakelijk draagt.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
van Eeckhoutte.
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Nr. 626

2° KAMER - 11 december 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING VAN ILLEGALE 
VERMOGENSVOORDELEN EN VAN WITGEWASSEN ZAKEN - STRAF MET ZAKELIJK KARAKTER - 
GEVOLGEN

De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de witgewassen 
zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek,  
zijn  beide  straffen  met  een  zakelijk  karakter;  zij  worden  uitgesproken  tegen  elke 
schuldige en kunnen enkel de door de wet bepaalde zaken betreffen, maar wanneer  
dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf  dat  de illegale vermogensvoordelen heeft  
voortgebracht en aan latere feiten van witwassen ervan, kunnen zij tegen hem slechts 
eenmaal verbeurdverklaard worden1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0305.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 23 januari 2007. 
De eiser (I) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiseres (II) voert geen middel aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, 43, 43bis 

en 505 Strafwetboek: de appelrechters hebben onterecht 1.130.000 euro twee-
maal  verbeurdverklaard,  namelijk  als  vermogensvoordeel  voortkomend uit  de 
bewezen verklaarde prostitutieactiviteiten (artikelen 42, 3° en 43 Strafwetboek) 
en een tweede maal als voorwerp van de bewezen verklaarde witwasmisdrijven 
(artikelen 42, 1° en 505 Strafwetboek).

13. De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de 
witgewassen zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 

1 Het O.M. was ook de mening toegedaan dat slechts eenmaal de verbeurdverklaring kon worden 
uitgesproken, maar dat de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen als voorwerp 
van het misdrijf niet te dezen bij raming kon gebeuren (Cass., 4 april 2006, AR P.06.0042.N, nr. 200 
met concl. O.M.; Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0219.N, N.C., 2007, 428, met noot E. FRANCIS). Artikel 
2, 7°, Wet 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming (B.S., 22 
augustus 2007) laat thans wel zulke verbeurdverklaring met raming van de geldwaarde toe. 
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42, 1°, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk karakter. 
Hieruit  volgt  dat zij  worden uitgesproken tegen elke schuldige en enkel de 

door de wet bepaalde zaken kunnen betreffen.
14. Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de illegale vermo-

gensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij tegen hem slechts eenmaal verbeurdverklaard worden.

15. Het arrest verklaart het bedrag van 1.130.000 euro tweemaal verbeurd, een 
eerste maal als vermogensvoordeel verkregen door de bewezen verklaarde telast-
leggingen A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, F1 tot F7, F18, G1, H1, I1 tot I5, J, K, L1 
en L2, een tweede maal als witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van de 
bewezen verklaarde telastleggingen P1 tot en met P33. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
16. Na de vernietiging van de beslissing over de verbeurdverklaring als vermo-

gensvoordelen, verkregen door de bewezenverklaarde telastleggingen A, B1, B2, 
C1, C2, D1, D2, F1 tot F7, F18, G1, H1, I1 tot I5, J, K, L1 en L2, blijft niets 
meer over waarover een verwijzingsrechter nog kan oordelen.

Ambtshalve onderzoek van de niet-vernietigde beslissingen op de strafvorde-
ring

17. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en die beslissingen zijn naar recht verantwoord. 

Dictum
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten laste van de eiser (I) het be-

drag van 1.130.000 euro een tweede maal verbeurd verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser (I) in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres (II) in de kosten van haar cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

11 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Deelsgelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 627

2° KAMER - 11 december 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FINALITEIT - DUITS 
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"SICHERUNGSHAFTBEFEHL" - TOEPASSING

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FINALITEIT - DUITS "SICHERUNGSHAFTBEFEHL" - 
TOEPASSING

1º en 2°  Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling 
hetzij  de strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel 
ten  uitvoer  te  leggen;  het  door  een  Duitse  rechtbank  uitgevaardigd  
"Sicherungshaftbefehl" teneinde zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf  
met  probatieuitstel  te  verzekeren  om de intrekking  van het  probatieuitstel  te  kunnen 
uitspreken  is  een  uitvoerbare  rechterlijke  beslissing  met  dezelfde  kracht  als  een  
aanhoudingsbevel overeenkomstig artikel 2, §4, §3°, Wet Europees aanhoudingsbevel  
en strekt ertoe na intrekking van het probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van  
een vrijheidsbenemende straf. (Art. 2, §1, §3 en §4, Wet 19 dec. 2003)

(T.)

ARREST

(A.R. P.07.1751.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Middel 
1. Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 2, §1, en 2, §3, van de wet 

van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (hierna Wet 
Europees Aanhoudingsbevel) schendt daar het oordeelt dat het "Sicherungshaft-
befehl" dat door de Duitse overheid tegen de eiser is uitgevaardigd en waarvan 
de tenuitvoerlegging wordt gevorderd, het voorwerp kan uitmaken van een Euro-
pees aanhoudingsbevel. 

2. Artikel 2, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt : "De aanhouding en 
de overlevering van personen gezocht met het oog op de instelling van strafver-
volging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of veiligheids-
maatregel tussen België en de andere Lid-Staten van de Europese Unie worden 
geregeld door deze wet."

Artikel 2, §3, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "Het Europees aan-
houdingsbevel is een gerechtelijke beslissing genomen door de bevoegde rech-
terlijke autoriteit van een Lid-Staat van de Europese Unie, uitvaardigende rech-
terlijke autoriteit genaamd, met het oog op de aanhouding en de overlevering 
door de bevoegde rechterlijke autoriteit van een andere Lid-Staat, uitvoerende 
autoriteit genaamd, van een persoon gezocht met het oog op de instelling van een 
strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of vei-
ligheidsmaatregel."

Artikel 1.1 van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
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Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidsta-
ten (hierna Kaderbesluit) bepaalt: "Het Europees Aanhoudingsbevel is een rech-
terlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de 
aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die ge-
zocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbe-
neming strekkende straf of maatregel." 

3. Uit voormelde bepalingen volgt dat een Europees aanhoudingsbevel slechts 
kan worden genomen met de bedoeling hetzij de strafvervolging in te stellen, 
hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer te leggen. Van zodra 
noch die ene noch die andere finaliteit voorhanden zijn, vinden het Kaderbesluit 
en de Wet Europees Aanhoudingsbevel geen toepassing.

4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat: 
- de eiser op 22 september 2004 door het Amtsgericht Neustadt am Rübenber-

ge werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met probatieuitstel en 
als probatievoorwaarden werd bepaald dat hij een geldsom van 1.000 euro dien-
de te voldoen, hij elke wijziging van zijn woon- of verblijfplaats diende mee te 
delen aan de rechtbank en dat hij zich onder toezicht en begeleiding van de aan-
geduide probatieassistent diende te plaatsen; 

- op 16 september 2005 op vordering van het Staatsanwaltschaft van Hannover 
overeenkomstig §453 c van het Duitse Strafprozessordnung (Wetboek van Straf-
vordering)  een  "Sicherungshaftbefehl"  gelast  werd  door  het  Amtsgericht 
Neustadt am Rübenberge teneinde zich van de persoon van de eiser te verzeke-
ren om de intrekking van zijn probatieuitstel uit te spreken;

- het "Sicherungshaftbefehl" van 16 september 2005 aan het Europees aanhou-
dingsbevel van 24 augustus 2007, waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevor-
derd, ten grondslag ligt.

5. Volgens §453 (1) en §453, c, van de Duitse Strafprozessordnung, wordt een 
Sicherungshaftbefehl uitgevaardigd teneinde zich van de persoon van een ver-
oordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren om de intrekking van het 
probatieuitstel te kunnen uitspreken. Naar Duits recht kan de intrekking van het 
probatieuitstel immers enkel worden uitgesproken nadat de veroordeelde is ge-
hoord.

6. Voormeld "Sicherungshaftbefehl" van 16 september 2005 is een uitvoerbare 
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel  overeen-
komstig artikel 2,  §4, 3°,  Wet Europees Aanhoudingsbevel en strekt  ertoe na 
eventuele intrekking van het probatieuitstel tot  tenuitvoerlegging over te gaan 
van de straf uitgesproken bij definitief vonnis van 22 september 2004 door het 
Ambtsgericht Neustadt am Rübenberge. 

7. Het Europees aanhoudingsbevel van 24 augustus 2007 beoogt bijgevolg de 
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf,  zodat de wettelijke voor-
waarden om de tenuitvoerlegging ervan te bevelen, vervuld zijn. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout.

Nr. 628

2° KAMER - 12 december 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN OVER SCHULD EN STRAF - 
DRAAGWIJDTE - GRENZEN

De appelrechters die alleen de eiser aansprakelijk stellen voor een wegverkeersongeval,  
terwijl  ze  alvorens  recht  te  doen  een  deskundigenonderzoek  bevelen  om  een  
bestanddeel van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk verband tussen de fout  
en  het  overlijden  van  de  andere  bij  het  ongeval  betrokken  bestuurder,  doen  geen  
uitspraak  over  het  aan  de  eiser  ten  laste  gelegde  feit  van  door  gebrek  aan 
voorzichtigheid  of  voorzorg  maar  zonder  het  oogmerk  een  ander  aan  te  randen,  
onopzettelijk iemands dood te hebben veroorzaakt, zodat zij bijgevolg de beslissing over  
schuld en straf niet opsplitsen1. (Artt. 163 en 195, Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0785.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen die op 28 april 2004 en 25 

april 2007 in hoger beroep zijn gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eu-
pen.

Bij beschikking van 10 oktober 2007 beveelt de Eerste Voorzitter van het Hof 
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal gebeuren. 

De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over de cassatieberoepen tegen het vonnis van 28 april 2004 :
Over het middel

1 Zie Cass., 17 feb. 1998, AR P.96.0963.N, nr. 96.
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Het vonnis stelt  alleen de eiser aansprakelijk voor een wegverkeersongeval 
van 4 november 1999. Alvorens recht te doen beveelt het een deskundigenonder-
zoek om een bestanddeel van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk 
verband tussen de fout en het overlijden van de andere bij het ongeval betrokken 
bestuurder.

Deze beslissing doet geen uitspraak over het aan de eiser ten laste gelegde feit 
van door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg maar zonder het oogmerk een 
ander aan te randen, onopzettelijk iemands dood te hebben veroorzaakt.

De bevestiging dat het ongeval aan de fout van de eiser is te wijten betekent 
immers niet  dat  hij  de hem ten laste  gelegde onopzettelijke doding heeft  ge-
pleegd.

De rechtbank splitst bijgevolg de beslissing over schuld en straf niet op.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen tegen het vonnis van 25 april 2007:
1. In zoverre het cassatieberoep van de eiser gericht is tegen de beslissing op 

de tegen hem ingestelde strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep van de eiseres gericht is tegen de beslissing op 

de door het openbaar ministerie tegen haar ingestelde vordering:
De eiseres voert geen middel aan.
3. In zoverre de cassatieberoepen van de eisers gericht zijn tegen de beslissing 

op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

12 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Geinger en B. Colens, Nijvel.

Nr. 629

2° KAMER - 12 december 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GRONDSLAGEN
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2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BEGRIP - OMVANG

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - PROVISIONEEL ÉÉN EURO - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK 
VERBAND - DRAAGWIJDTE - GRENS

1º De beslissing van de strafrechter  op de burgerlijke rechtsvordering  die voor  hem is  
gebracht, heeft alleen gezag van gewijsde binnen de grenzen van artikel 23 Ger.W1. (Art. 
4, V.T.Sv.)

2º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een punt in  
betwisting heeft beslist en wat, wegens de voor hem gebrachte betwisting waarover de  
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet,  
van zijn beslissing vormt. 

3º  De  appelrechters  schenden  artikel  23  Ger.W.  wanneer  zij,  -om  reden  van  de  
vaststaande waarde van de beslissing van de correctionele rechtbank die de eiser ten 
bedrage  van  één  euro  provisioneel  aansprakelijk  had  gesteld  voor  de  door  de 
verweerster  geleden  schade,  doch  zonder  zich  nader  uit  te  spreken  aangezien  de 
partijen daarover geen tegenspraak hadden gevoerd-, beslissen dat de eiser niet langer  
het  bestaan kon betwisten van een oorzakelijk  verband tussen zijn  eigen fout  en de  
schade die hij aan de latere fout van een derde toeschrijft2. 

(F. T. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0979.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, uitspraak doende over de 
burgerlijke belangen. 

De eiser voert vier 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 Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het bestreden arrest stelt vast dat de Correctionele Rechtbank te Bergen bij 

een op tegenspraak gewezen vonnis van 21 november 2002, de eiser tot straf 
heeft  veroordeeld  wegens  zware  diefstal  van  een  voertuig  en  hem eveneens, 
hoofdelijk  met  een medebeklaagde,  tot  betaling van het  bedrag van één euro 
voorschot aan de verweerster heeft veroordeeld.

Bij het beroepen vonnis van 9 juni 2005 heeft de correctionele rechtbank, met 
uitspraak over de overige punten van de vordering, aan de verweerster een defi-
nitieve schadevergoeding toegekend, door het verweer van de eiser te verwerpen 
volgens hetwelke hij niet aansprakelijk was voor de schade, voortvloeiende uit 
de vernielingen die door de brand van het voertuig zijn veroorzaakt.

Het arrest motiveert de bevestiging van dat vonnis met de vermeldingen dat bij 
gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie en de eiser tegen dat voor-

1 Zie andersluidende concl. adv.-gen. Jean-Marie GENICOT in Pas., I, 629.  
2 Ibid.
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melde vonnis van 21 november 2002 "definitief bewezen is, niet alleen dat de 
[eiser] een zware diefstal van een voertuig Ford Fiesta heeft gepleegd ten nadele 
van W. D. en van de [verweerster], maar ook dat er, in de regel, een noodzakelijk 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de [eiser] en de schade van [de] 
burgerlijke partij" en "dat bijgevolg de overwegingen die de [eiser] in een con-
clusie  over  het  ontbreken van een oorzakelijk verband heeft  uiteengezet,  niet 
meer relevant zijn". 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Het middel voert aan dat het aan het hof van beroep stond om het verweer van 

de eiser te onderzoeken volgens hetwelk hij niet aansprakelijk kon worden ge-
steld voor de schade, voortvloeiende uit de brand van het voertuig en de schade 
veroorzaakt door het gebruik van een blustoestel.

De beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering die voor 
hem is gebracht, heeft, met toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van strafvordering, alleen gezag van gewijsde binnen de gren-
zen van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.

Met toepassing van deze bepaling is het gezag van het rechterlijk gewijsde be-
perkt tot wat de rechter over een punt in betwisting heeft beslist en wat, wegens 
de voor hem gebrachte betwisting waarover de partijen tegenspraak hebben kun-
nen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet, van zijn beslissing vormt.

Bij vonnis van 21 november 2002 heeft de correctionele rechtbank zich ertoe 
beperkt om de eiser aansprakelijk te stellen voor de schade die door de verweer-
ster is geleden, ten bedrage van één euro voorschot, zonder zich nader uit te spre-
ken, aangezien de partijen daarover geen tegenspraak hadden gevoerd, over het 
oorzakelijk verband tussen de diefstal van het voertuig en de beschadigingen die 
het later heeft opgelopen.

Door te beslissen dat de eiser, om reden van de beslissende waarde toegeschre-
ven aan de beslissing, niet langer het bestaan kon betwisten van een oorzakelijk 
verband tussen zijn eigen fout en de schade die hij aan de latere fout van een der-
de toeschrijft,  schenden de appelrechters artikel 23 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Het middel is gegrond.
Er is geen reden tot onderzoek van de overige middelen die niet tot een cassa-

tie zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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12 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Andersluidende conclusie van de h. Genicot,  advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Huet, Charleroi.

Nr. 630

1° KAMER - 13 december 2007

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BETEKENINGEN AAN DE 
STAAT - BETEKENINGEN AAN DE GRIFFIE VAN DE KAMER OF DE SENAAT - VOORWAARDEN - 
GESCHIL WAARVAN HET VOORWERP BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER OF DE SENAAT 
- BEGRIP

Indien  het  voorwerp  van  het  geschil  behoort  tot  de  bevoegdheid  van  de  Kamer  van 
volksvertegenwoordigers of de Senaat worden de betekeningen aan de Staat gedaan 
aan de griffie  van de betrokken vergadering;  met  dergelijke  geschillen  worden enkel  
geschillen  beoogd  waarvan  het  voorwerp  tot  de  zelfstandige  bevoegdheid  van  deze 
instellingen behoort en met name niet de aansprakelijkheidsgeschillen wegens foutieve  
wetgeving. (Artt. 42, 1° en 705, Ger.W.)

(M. T. BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.06.0214.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 36, 37, 106 en 109 van de Grondwet;
- de artikelen 3, 42, 1°, 705 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 42, 1°, ge-

wijzigd bij de wet van 23 maart 1999, 705 gewijzigd bij de wet van 23 maart 1999 (en zo-
wel voor als na de wijziging bij de wet van 26 mei 2003);

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördina-

tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de eiser om de verweerder te veroorde-

len tot betaling van de som van 7.500,00 euro provisioneel met aanstelling van een ge-
rechtsdeskundige met als opdracht te onderzoeken welke schade de eiser geleden heeft in-
gevolge de belasting op de aan hem uitgekeerde arbeidsongevallenrente vanaf aanslagjaar 
1979 tot en met aanslagjaar 1997, ongegrond op de volgende gronden:

De eiser werd op 1 december 1976 slachtoffer van een arbeidsongeval toen hij in zijn 
functie van inspecteur van de gerechtelijke politie werd neergeschoten.
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Er werd hem een blijvende werkonbekwaamheid toegekend van 50 pct. waardoor hem 
een rente werd uitgekeerd.

De eiser bleef evenwel zijn functie als inspecteur van de gerechtelijke politie verder uit-
oefenen zodat hij geen inkomstenverlies leed.

De eiser werd op de arbeidsongevallenrente belast terwijl hij vaststelde dat deze belas-
ting niet geheven werd voor militairen of rijkswachters die in dezelfde omstandigheden 
verkeerden.

De eiser verwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 9 december 1998 dat deze 
vorm van belasting onwettig acht.

Ingevolge voorgaande en voorgehouden feitelijkheden vordert eiser op grond van arti-
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding.

Zoals alle burgers is de Staat onderworpen aan de rechtsregels en er is geen algemeen 
rechtsprincipe of wettelijke beschikking dat uitsluit dat de Staat niet zou kunnen gesancti-
oneerd worden op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De 
fout van een van de organen van de overheid brengt de aansprakelijkheid van de Staat 
mede op basis van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor zover ge-
noemde organen hun wettelijke bevoegdheden zouden te buiten gaan of inbreuk plegen op 
de zorgvuldigheidsnorm.

De extra-contractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uitvoerende 
macht maar strekt zich ook uit over de andere machten van de Staat en derhalve ook over 
de wetgevende macht.

De burgerlijke rechtbanken en in casu dit hof van beroep hebben derhalve rechtsmacht.
De belasting die werd geheven op de rente die eiser toekwam vindt haar grondslag in 

artikel 32bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Dit artikel houdt conform het arrest van het Arbitragehof van 9 december 1998 een 

schending in van artikel 10 van de Grondwet doordat het de vergoeding die met toepas-
sing van de arbeidsongevallenwetgeving wordt gestort tot herstel van een blijvende invali-
diteit belastbaar maakt, zonder dat er voor het slachtoffer een inkomstenderving is.

De schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel zoals vastgesteld door het Ar-
bitragehof in haar arrest van 9 december 1998 valt onder de verantwoordelijkheid van de 
wetgevende kamers,  en niet  onder  de verantwoordelijkheid van individuele  leden van 
deze kamers.

Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers dient in overeenstemming met artikel 42 van het 
Gerechtelijk Wetboek de betekening te geschieden aan de griffie van de betrokken verga-
dering.

De vordering gesteld en betekend aan de minister van Financiën als vertegenwoordiger 
van de Belgische Staat in een materie die behoort tot de bevoegdheid van de Senaat en 
Kamer van Volksvertegenwoordigers is ongegrond.

Volledigheidshalve wijst het hof van beroep er op dat artikel 705 van het Gerechtelijk 
Wetboek zoals van toepassing op het ogenblik van de dagvaarding, niet voorziet in aan-
vullende regels voor geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de wetgevende Ka-
mers.

Grieven
Eerste onderdeel
De Staat wordt, in zijn buitengerechtelijke of gerechtelijke verhoudingen met derden, in 

beginsel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van het departement waarop die 
verhoudingen betrekking hebben en voor zover die van belang zijn voor de begroting van 
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dat departement. Dit volgt uit de artikelen 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en uit de artikelen 42, 
1°, en 705 van het Gerechtelijk Wetboek.

Een vordering gesteund op de extra-contractuele aansprakelijkheid van de Staat voor 
federale wetgeving die volgens een arrest  van het Arbitragehof de Grondwet miskent, 
dient bijgevolg ingesteld tegen de Staat vertegenwoordigd door de minister die bevoegd is 
voor de betrokken materie vermits het voorwerp van dit geschil niet behoort tot de zelf-
standige  bevoegdheid  van  de  Wetgevende  Kamers  aangezien  de  federale  wetgevende 
macht gezamenlijk wordt uitgeoefend door de Koning en de Wetgevende Kamers inge-
volge artikel 36 van de Grondwet (1), de Wetgevende Kamers over de wetten stemmen en 
de Koning ze bekrachtigt ingevolge artikel 109 van de Grondwet (2) met ministeriële me-
deondertekening ingevolge artikel 106 van de Grondwet (3).

De eiser vorderde op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schadevergoe-
ding lastens de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, voor 
de belastingen die geheven werden op zijn arbeidsongevallenvergoeding tot herstel van 
blijvende ongeschiktheid zonder inkomstenderving bij toepassing van artikel 32bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 34, §1, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) welk artikel volgens het arrest van het Arbitra-
gehof van 9 december 1998 een schending uitmaakt van artikel 10 van de Grondwet.

Het bestreden arrest beslist ten onrechte dat het voorwerp van dit geschil behoort tot de 
bevoegdheid van de Senaat of de Kamer. Een vordering tot  schadevergoeding wegens 
foutieve vergunning behoort immers niet tot de zelfstandige bevoegdheid van de Wetge-
vende Kamers (schending van de artikelen 36, 106 en 109 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) zodat het bestreden arrest op die gronden ten onrechte 
gesteld heeft dat de betekening van de dagvaarding diende te geschieden aan de griffie 
van de betrokken vergadering en dat de vordering gesteld en betekend aan de minister van 
Financiën als vertegenwoordiger van de Belgische Staat ongegrond was (schending van 
de artikelen 37, 106 en 109 van de Grondwet, 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991, 42, 1°, 705 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 705 zowel vóór als 
na de wijziging bij de wet van 26 mei 2003), 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
(...) 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 42, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de beteke-

ningen aan de Staat gedaan op het kabinet van de minister die bevoegd is om er 
kennis van te nemen of op het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar 
of, indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Se-
naat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de griffie van de betrokken 
vergadering, onverminderd de in artikel 705 gestelde regels.

2. Uit voormelde bepalingen volgt dat het geschil waarvan het voorwerp tot de 
bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat behoort in 
de zin van artikel 42, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, enkel betrekking heeft 
op die geschillen waarvan het  voorwerp tot  de zelfstandige bevoegdheid van 
deze instellingen behoort en met name niet op de aansprakelijkheidsgeschillen 
wegens foutieve wetgeving.
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3. Het bestreden arrest stelt vast:
- de eiser vordert schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het Burger-

lijk Wetboek ten gevolge van de krachtens artikel 32bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen geheven belasting op de hem toekomende arbeidsongeval-
lenrente, daar waar deze vorm van belasting bij arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 9 december 1998 onwettig werd bevonden;

- de extracontractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uit-
voerende macht, doch strekt zich tevens uit tot de wetgevende macht;

- de door het Grondwettelijke Hof in voormeld arrest vastgestelde schending 
van het  grondwettelijk gelijkheidsbeginsel  valt  onder  de verantwoordelijkheid 
van de wetgevende kamers;

- de vordering gesteld en betekend aan de minister van Financiën als vertegen-
woordiger van de Belgische Staat in een materie die behoort tot de bevoegdheid 
van de Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers is "ongegrond".

4. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

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 zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Houtekier.

Nr. 631

1° KAMER - 13 december 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSMIDDELEN - VERMOEDENS 
- FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN AANSLAG

Een wettelijk  forfaitaire  vaststelling  van de grondslag  van de aanslag  in  een bepaalde  
sector is een feitelijk gegeven waarop het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding  
wordt voorgelegd, kan steunen en kan gelden als een vermoeden in de zin van art. 59, 
§1, W.B.T.W.. (Art. 59, §1, W.B.T.W.)

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

ARREST
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(A.R. F.06.0041.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56 en 59 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde;
- de artikelen 1315, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat het hof van beroep 

daarin haar hoger beroep en dienvolgens ook haar verzet tegen het dwangbevel van 4 de-
cember 2001 ongegrond verklaart. Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende 
gronden:

"1. Bij gerechtsdeurwaardersexploot van 26 februari 2002 dagvaardde (de eiseres) (de 
verweerder) voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge teneinde uitspraak te horen 
doen over haar verzet tegen het dwangbevel (...) uitgevaardigd door D.L., e.a. inspecteur 
ad interim (ai.) van het BTW-ontvangkantoor te Brugge op 4 december 2001, geviseerd 
en uitvoerbaar verklaard door I.V. e.a. inspecteur ai. daartoe aangewezen door de Gewes-
telijke directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, regi-
stratie en domeinen te Blankenberge op 6 december 2001.

In  dit  dwangbevel  werd  als  schuld  lastens  (de  eiseres)  opgenomen:  441.369  BEF 
(10.941,25 euro) aan BTW, 88.000 BEF (2.181,46 euro) geldboete krachtens artikel 70, 
§1, van het BTW-Wetboek, meer interesten en vervolgingskosten.

Bij vonnis van 8 april 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, vierde ka-
mer, werd de vordering van (de eiseres) ontvankelijk doch ongegrond verklaard, en werd 
(de eiseres) veroordeeld tot de kosten.

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Gent op 1 juli 2003 
heeft (de eiseres) hoger beroep ingesteld tegen het vermelde vonnis. Zij streeft de vernieti-
ging van het bestreden vonnis na en herneemt haar oorspronkelijke vordering.

Het blijkt niet dat het bestreden vonnis werd betekend of dat (de eiseres) er in zou heb-
ben berust.

Het hoger beroep is tijdig en regelmatig.
(De verweerder) van zijn kant vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.
2. In het proces-verbaal van 16 november 2001 (...) werd onder meer vastgesteld dat:
-  de ontvangsten niet  gedetailleerd werden weergegeven in het dagontvangstenboek, 

maar telkens per dag een totaalbedrag werd ingeschreven;
- de contante ontvangsten niet worden gestaafd door stavingsstukken;
- er geen enkel detail met betrekking tot de dagontvangsten beschikbaar is.
Nazicht van de fotokopies uit het  dagontvangstenboek voor de jaren 1997, 1998 en 

1999 (...) bevestigt dat (de eiseres) per dag enkel een globaal totaalbedrag van de contante 
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ontvangsten inschreef, met daarnaast soms een splitsing van dit globaal totaalbedrag in to-
taalbedragen volgens het toepasselijke BTW-tarief.

Het detail van de prestaties per dag komt niet voor in dit dagontvangstenboek, en is 
evenmin te reconstrueren aan de hand van andere stukken. In acht genomen het feit dat 
een splitsing werd gemaakt tussen verrichtingen onderworpen aan verschillende BTW-ta-
rieven, moet (de eiseres) toch over meer gedetailleerde informatie hebben beschikt.

(De verweerder) kon aan de hand van de boekhouding derhalve niet uitmaken welke 
prestaties juist per dag verricht werden, welke prijzen werden toegepast, of het BTW-ta-
rief correct werd gehanteerd, of de (niet voorgelegde) berekeningen juist zijn, en dergelij-
ke meer.

Uit dit alles dient te worden afgeleid dat de boekhouding van (de eiseres) onvoldoende 
controleerbaar is en terecht verworpen werd door (de verweerder). Deze controleerbaar-
heid is een essentiële vereiste opdat de boekhouding zou kunnen aanvaard worden als vol-
doende bewijskrachtig om de juiste toepassing van de BTW en de controle ervan te kun-
nen verzekeren, wat de bedoeling is van de boekhouding zoals uitdrukkelijk blijkt uit de 
bepaling van artikel 14, §1, van het koninklijk besluit nummer 1 van 29 december 1992 
met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde 
waarde.

(De eiseres) beroept zich ten onrechte op het vertrouwensbeginsel. Zij toont immers 
niet aan dat haar boekhoudingswijze bij controles in het verleden door (de verweerder) 
werd aanvaard. (De verweerder) betwist trouwens dat hij dit zou hebben aanvaard (...) en 
wijst er op dat bij de twee controles in het verleden er telkens een omzetverhoging werd 
doorgevoerd, waarvan één zelfs met akkoord van (de eiseres) zodat niet op grond van de 
boekhouding werd getaxeerd, wat dan weer inhoudt dat zij niet betrouwbaar werd geacht.

3. (De verweerder) dient de gerealiseerde omzet te bewijzen. Dit mag hij doen door alle 
middelen  van  recht,  met  inbegrip  van  vermoedens  (artikel  59,  §1,  van  het  BTW-
Wetboek). Dit is wat gebeurde in het proces-verbaal van 16 november 2001, waar op p. 4 
onderaan / p. 5 bovenaan verwezen wordt naar de bewijsmogelijkheden van artikel 59, §1, 
van het BTW-Wetboek, als aanloop om vervolgens gebruik te maken van het forfait.

Wanneer het forfait als vermoeden gebruikt wordt heeft (de eiseres) uiteraard geen keu-
zerecht om dit forfait al dan niet toegepast te zien, zodat de middelen in dit verband door 
(de eiseres) ontwikkeld ongegrond zijn.

4. (De verweerder) ging over tot een berekening van de omzet in volgende stappen (zie 
het proces-verbaal van 16 november 2001 ...):

a. berekening van de werkelijke aankoopprijs:
- de aankoopprijs van de producten doorverkoop wordt berekend aan de hand van de 

gegevens in het dagontvangstenboek van (de eiseres); uit deze ontvangsten wordt eerst de 
BTW gelicht (door vermenigvuldiging met de breuk 100/121); vervolgens wordt het re-
sultaat gedeeld door 1,58 (coëfficiënt voorzien onder cijfer 21 van het forfait, door toepas-
sing waarvan men tot de aankoopprijs komt, wat wering van de winst inhoudt, maar waar-
bij ook rekening wordt gehouden met de onttrekkingen voor privé-gebruik en de verkopen 
in solden en met de verliezen - cijfer 21 van het forfait);

- van het totaal bedrag aan producten wordt afgetrokken het bedrag van het zoëven be-
paald bedrag van de producten doorverkoop en wordt bijgeteld het bedrag van de kortin-
gen en van de normale waarde van de gratis geleverde producten zoals berekend door de 
NV Fiac (...) voor de jaren 1998 en 1999 is de Administratie vertrokken van het totaal be-
drag aan producten na verbetering van de inventaris; aldus wordt het totaal bedrag aan 
producten bekomen verbruikt in het kapsalon (geen doorverkoop);

b. forfaitaire berekening van de aankoopprijs:
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- van de ontvangsten van het kapperssalon volgens de BTW-aangiften wordt het bedrag 
van de ontvangsten producten doorverkoop afgetrokken (zie hoger);

- op het bedrag van de aldus verminderde ontvangsten wordt dan de aankoopprijs van 
de producten forfaitair berekend door toepassing van een coëfficiënt van 12 pct. (percen-
tage bepaald in cijfer 20 van het forfait om het aandeel van de producten te bepalen in de 
in het dameskappersalon verstrekte diensten).

c. vergelijking werkelijke aankoopprijs met forfaitair berekende aankoopprijs:
- omdat de werkelijke aankoopprijs van de producten hoger is dan de forfaitair bereken-

de aankoopprijs, worden de ontvangsten van het kapperssalon volgens BTW-aangifte min 
de ontvangsten producten doorverkoop verhoudingsgewijze tot de werkelijke aankoop-
prijs verhoogd door vermenigvuldiging met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan de 
forfaitaire aankoopprijs en de teller aan de werkelijke aankoopprijs;

d. berekening van het niet aangegeven tekort aan omzet:
- van de aldus berekende omzet wordt de aangegeven omzet afgetrokken om tot het te-

kort te komen.
(De eiseres) komt op tegen deze berekeningswijze, stellende dat de Administratie cijfer 

20 van het forfait toepast en in plaats van een vergelijking te maken met de forfaitair vast-
gestelde aangegeven omzet, vergelijkt met de werkelijk aangegeven omzet zoals die blijkt 
uit de dagontvangstboeken.

Er moet worden vastgesteld dat het cijfer 20 van het forfait een methode opgeeft voor 
het berekenen van een minimumomzet. Zoals de eerste rechter terecht opmerkte komt 
deze methode er op neer dat volgens het forfait in het type kapsalon van (de eiseres) de 
verwerkte (niet doorverkochte) producten worden geacht 12 pct. van de totale gerealiseer-
de omzet uit te maken. Vertrekkende van de aankoopprijs van de verwerkte producten is 
het derhalve mogelijk de minimumomzet te bepalen die overeenstemt met de aankoop-
prijs van de verwerkte producten, nl. deze aankoopprijs gedeeld door 12 pct., of 1/12 pct. 
maal de aankoopprijs, of 100/12 maal de aankoopprijs, of 8,3334 maal de aankoopprijs 
zoals door de eerste rechter aangegeven. Het is deze berekening die (de verweerder) uit-
eindelijk maakte om de minimumomzet te berekenen.

De bepaling van deze verhouding gebeurde in akkoord met de beroepsorganisaties van 
kappers, organisaties die over de nodige kennis beschikken om dergelijke verhouding te 
bepalen, en moet dan ook geacht worden een getrouw beeld te geven van de normale ver-
houding omzet/aankoopprijs verwerkte producten die toelaat de minimumomzet te bere-
kenen.

Er is geen bezwaar dat (de verweerder) deze mathematische verhouding als vermoeden 
zou toepassen op de aankoopprijs zoals die blijkt uit de dagontvangstboeken om de omzet 
te bewijzen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze verhouding zou wijzigen 
naargelang met een forfaitair vastgestelde omzet dan wel de werkelijke omzet rekening 
zou worden gehouden.

Het feit dat vanaf het BTW-forfait 2002 de coëfficiënt 11 pct. in plaats van 12 pct. werd 
is niet van aard de betrouwbaarheid van de berekening in het gedrang te brengen. De bere-
kening heeft immers betrekking op de BTW voor de jaren 1997 tot en met 1999 hetzij van 
drie jaren en meer voordien.

Het wordt verder niet bewezen door (de eiseres) dat haar (door tussenkomst van haar 
echtgenoot, zo wordt beweerd) meer kortingen dan normaal werden toegekend door de le-
verancier.

In het proces-verbaal van 25 oktober 2001 (...) wordt vastgesteld dat de producten die 
Fiac opgaf deze zijn bestemd voor verwerking en niet voor doorverkoop: 'op onze vraag 
stelde Fiac een bestand samen, voor elk van de jaren 1997, 1998 en 1999, dat het totaal 
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voor elk jaar bevat voor alle klanten, van de ontvangen kortingen en van de gratis artike-
len. Deze bestanden bevatten tevens de identiteit van de klant, zijn BTW-nr. en zijn klan-
tennummer. Van deze bestanden werd eveneens een afdruk onder vorm van een listing 
voorgelegd. Fiac heeft eveneens bestanden ter beschikking die toelaten eventueel het de-
tail te verstrekken per factuur. Het gaat hier enkel om producten voor verwerking met uit-
sluiting van artikelen voor doorverkoop'. Hieruit blijkt dat het Fiac mogelijk is het onder-
scheid te maken tussen de producten voor verwerking en die voor doorverkoop, dat Fiac 
dit onderscheid heeft gemaakt en aan (de verweerder) heeft opgegeven wat bestemd was 
voor verwerking met uitsluiting van de artikelen voor doorverkoop. Aan de hand van de 
precieze mededelingen van Fiac kon dan ook duidelijk uitgemaakt worden welke produc-
ten en voor welke waarde werden geleverd voor verbruik.

Er zijn geen redenen om aan de juistheid van de door Fiac verstrekte gegevens te twij-
felen. In het zojuist vermelde proces-verbaal werd trouwens door de verbalisanten vastge-
steld dat deze gegevens gehaald werden uit de bestanden van Fiac die toelaten het detail 
van de factuur te verstrekken, wat de betrouwbaarheid ervan bevestigt. De door Fiac ver-
schafte gegevens zijn te beschouwen als bekend feit.

(De eiseres) bewijst in het geheel niet dat een deel van de producten die aan (de eiseres) 
gefactureerd werden en geleverd, door haar echtgenoot werden aangewend als artistiek 
coördinator van Indola.

Verder uit (de eiseres) tal van beweringen waaruit zou moeten afgeleid worden dat de 
berekening door (de verweerder) uitgevoerd en ontleend aan het kappersforfait niet zou 
opgaan. Het gaat echter om niet bewezen beweringen die de uitgevoerde berekening niet 
op de helling zetten. Dat de echtgenoot aan (de eiseres) geleverde producten zou aanwen-
den voor zijn activiteit bij Indola wordt niet eens waarschijnlijk gemaakt. Het stuk 12 of 
het stuk 28 van (de eiseres) toont dit niet aan, maar hebben betrekking het een op produc-
ten aan de Heer V.H. geleverd door Indola, het ander op de bij Indola beschikbare produc-
ten in 2002. De voorgelegde video's tonen aan dat deze echtgenoot actief is bij Indola, 
meer niet. Het gebruiken van producten zonder doorrekening aan klanten wordt evenmin 
waarschijnlijk  gemaakt,  evenals  het  beweerd  niet  aanwenden  van  deze  producten.  Er 
wordt bovendien niet het minste bewijs geleverd dat de door Fiac geleverde producten of 
een deel ervan niet verwerkt werden en nog in eindstock waren.

De stelling dat de gratis of met korting verkregen producten niet resulteren in een niet-
aangegeven meeromzet, is strijdig met de in het forfait opgenomen berekening, waarvan 
de waarde reeds hoger werd aangegeven. Enkele beweringen van (de eiseres) zijn niet van 
aard om deze berekeningswijze als onbetrouwbaar af te doen.

Het gegeven dat er in Wenduine 7 kappers zouden zijn is evenmin van aard deze bere-
kening in het gedrang te brengen.

De voorgelegde medische attesten (...) geven wel aan dat (de eiseres) en haar echtge-
noot medische problemen hebben, maar in hoeverre dit een weerslag had op de uitbating 
van de kapperszaak blijkt niet. Het overlopen van de fotokopies uit het boek van contante 
ontvangsten (...) toont,  naast een blijkbaar terugkomende gebruikelijke vakantieperiode 
begin januari en in oktober geen belangrijke sluitingsperiodes van de kapperszaak aan.

5. De opgelegde boete van 20 pct. is deze wettelijk voorzien bij de artikelen 70, §1, van 
het BTW-Wetboek en de bijlage G bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot 
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de be-
lasting over de toegevoegde waarde, cijfer V, voor o.m. 'onjuistheden vastgesteld bij het 
nazicht van de boekhouding met betrekking tot de inhoud ervan; belastbare handelingen 
zijn niet, slechts gedeeltelijk, of zijn laattijdig opgenomen in de daartoe bestemde aangif-
te'.

De boete aan (de eiseres) opgelegd in toepassing van artikel 70, §1, van het BTW-Wet-
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boek is een fiscale sanctie met strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 van het 
EVRM (Verdrag van 1 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955). 
Ter eerbiediging van artikel 6 EVRM dient het hof (van beroep) bevoegd geacht te wor-
den het opleggen van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslis-
sing  daaromtrent  op  alle  punten,  zo  in  feite  als  in  rechte,  te  hervormen (zie  EHRM, 
4.3.2004; Silvester's Horeca Service t/ België. www.echr.coe.int). Het hof (van beroep) 
kan onder meer nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van interna-
tionale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginse-
len, wat ook inhoudt dat het hof (van beroep) mag nagaan of de straf niet onevenredig is 
met de inbreuk en de administratie naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van de 
in betwisting zijnde administratieve boete (vergelijk met Cass. 24.01.2002, Pas. 2002, nr. 
51 p. 226 en met Cass. 21.01.2005, rolnr. C.O2.0572.N, www.cass.be).

De opgelegde geldboete kan te dezen niet als onevenredig met de inbreuk worden be-
schouwd en (de verweerder) kon in redelijkheid overgaan tot het opleggen ervan. Het voe-
ren van een correcte boekhouding is een essentiële vereiste teneinde een gedegen controle 
mogelijk te maken. Reeds voor de jaren voorafgaand aan de thans in betwisting zijnde ja-
ren diende (de verweerder) over te gaan tot omzetverhoging. Met het onvoldoende gede-
tailleerd houden van de boekhouding zoals hier (zie hoger) is het zelfs voor een leek dui-
delijk dat ernstige controle wordt belemmerd". (folio's 1107-1112 van het bestreden ar-
rest).

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 56, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde kan de grondslag van de aanslag m.b.t.  kleine ondernemingen onder  bepaalde 
voorwaarden worden gevestigd op forfaitaire grondslagen, waarbij het krachtens artikel 
56, §2, in fine van datzelfde wetboek, in voorkomend geval aan de desbetreffende kleine 
onderneming toekomt om met het oog op de toepassing van de belasting al dan niet te kie-
zen voor deze forfaitaire regeling.

Het bij toepassing van de voormelde bepaling vastgestelde forfait houdt aldus een af-
wijking in  van de normale maatstaf van heffing waarvoor  een kleine  onderneming in 
voorkomend geval kan opteren, en houdt geenszins een bewijsmiddel in dat als zodanig 
door de Administratie kan worden aangevoerd tegen deze onderneming, wanneer deze 
laatste niet heeft gekozen voor de toepassing van het forfait.

Aldus kunnen de forfaitaire grondslagen die bij toepassing van artikel 56, §1, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde worden vastgesteld voor een be-
paalde groep van kleine ondernemingen, op zichzelf niet als een feitelijk vermoeden wor-
den beschouwd m.b.t. de daadwerkelijk door een welbepaalde belastingplichtige gereali-
seerde omzet, nu het bewuste forfait uit zijn aard slechts een weergave inhoudt van de 
normale minimumomzet die binnen een bepaalde sector kan worden aanvaard als maatstaf 
voor de belastingheffing.

De rechter kan bij toepassing van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek immers slechts op een wettige wijze rekening houden met een feitelijk vermoeden in 
zoverre er sprake is van gevolgtrekkingen waarbij uit een bekend feit een onbekend feit 
wordt afgeleid.

Te dezen werd door geen van de partijen betwist dat de belasting-administratie in het 
proces-verbaal van 16 november 2001 dat tot het betwiste dwangbevel heeft geleid, de be-
weerde btw-schuld in hoofde van eiseres heeft berekend op basis van de forfaitaire grond-
slag die werd vastgelegd voor de kappers (het zgn. "kappersforfait"). Na te hebben opge-
merkt dat het forfait te dezen "als een vermoeden gebruikt wordt" (randnr. 3 op folio 1108 
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van het bestreden arrest), maakt het hof van beroep in de bestreden beslissing overigens 
uitdrukkelijk melding van de desbetreffende berekening op basis van dit forfait (cf. rand-
nr. 4 op folio's 1108-1110 van het bestreden arrest).

De bestreden beslissing kon er evenwel niet wettig van uitgaan dat het in artikel 56 van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde forfait kan worden 
beschouwd als een feitelijk vermoeden, nu uit forfaitaire grondslagen voor de belasting 
niet wettig de concrete omzet van een welbepaalde belastingplichtige in een concrete situ-
atie kan worden afgeleid, en nu het forfait te dezen bovendien werd toegepast met mis-
kenning van het voormelde keuzerecht van de eiseres, die nooit voor het forfait heeft ge-
opteerd.

De concrete omzet van een welbepaalde belastingplichtige in een concrete situatie kan, 
als "onbekend feit", immers onmogelijk naar recht worden afgeleid uit het "bekende feit", 
nl. de vastgestelde forfaitaire grondslagen als zodanig.

De appelrechters miskennen dan ook het rechtsbegrip "feitelijk vermoeden" en schen-
den bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59, §1, van 
de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde, en miskennen voorts de draagwijdte van de vastgestelde forfaitaire grondsla-
gen voor de aanslag door deze als een bewijsmiddel en meer in het bijzonder als een ver-
moeden te beschouwen dat door de administratie tegen een belastingplichtige kan worden 
aangewend bij de vaststelling van diens gerealiseerde omzet, zodat tevens de artikelen 56 
en 59, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde worden geschonden.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de toepassing van het 
forfait te dezen blijkt uit een door de administratie opgesteld proces-verbaal. De bijzonde-
re bewijswaarde die aan een dergelijk proces-verbaal toekomt, geldt immers slechts voor 
wat de fiscale ambtenaar zelf persoonlijk heeft vastgesteld en niet voor loutere gevolg-
trekkingen uit de door hem gedane vaststellingen. In zoverre de appelrechters de wettig-
heid van de toepassing van het forfait te dezen afleiden uit de omstandigheid dat één en 
ander blijkt uit het proces-verbaal van de administratie, schenden ze dan ook in dit opzicht 
artikel 59, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde.

Tweede onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 59, §1, van het BTW-wetboek zoals hier toepasselijk luidt: "Overtre-

dingen van de bepalingen van dit wetboek of van de ter uitvoering ervan gegeven 
regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geld-
boete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door de administratie 
worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, 
getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed en daarenboven 
door de processen-verbaal van de ambtenaren van het Ministerie van Financiën".

Die vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voorwaarden 
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, uit een bekend feit 
kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.

2. Een wettelijk forfaitaire vaststelling van de grondslag van de aanslag in een 
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bepaalde sector - te dezen deze van de kappers - is een feitelijk gegeven waarop 
het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding wordt voorgelegd, kan steunen 
en kan gelden als een vermoeden in de zin van het genoemde artikel 59, §1, 
BTW-wetboek.

3. Het onderdeel dat aanvoert dat het wettelijk forfait in die omstandigheden 
niet kan gelden als een vermoeden, kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 632

1° KAMER - 13 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN — FUSIE. SPLITSING. OPSLORPING - 
VASTGESTELDE MEERWAARDEN - BELASTINGVRIJSTELLING - VOORWAARDEN - VERRICHTING 
BEANTWOORDEND AAN RECHTMATIGE, FINANCIËLE OF ECONOMISCHE BEHOEFTEN - BEWIJSLAST

In geval van splitsing komen de meerwaarden die naar aanleiding van die verrichting zijn  
vastgesteld, slechts voor belastingvrijstelling in aanmerking op voorwaarde, onder meer,  
dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. De 
verrichting wordt geacht op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden 
en het staat aan de overheid het tegenovergestelde te bewijzen; zulks impliceert dat de  
bevoegde overheid die aanvoert dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel  
belastingen te ontwijken en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van  
zakelijke overwegingen, die afwezigheid ook dient te bewijzen, onverminderd de plicht  
voor de belastingplichtige aan dat bewijs mee te werken. (Art. 211, §1, aanhef, eerste en 
tweede lid, W.I.B. 1992; Art. 11, Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990)

(MEERVER nv e.a. T. BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij ko-

ninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort 
als WIB (1992);

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 van de Richtlijn 90/434 EEG van 23 juli 1990 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeenschappelijke fisca-
le regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot 
vennootschappen uit verschillende lidstaten, hierna aangeduid als Fusierichtlijn, in de ver-
sie ervan vóór de wijziging bij de Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 
2005.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Beves-

tigt het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eiseressen) tot de kosten van het hoger beroep, 
begroot aan de zijde van (de verweerder) op 456,14 euro, volgens opgave in de aanvullen-
de conclusie".

op grond van de motieven op pp. 5-10:
"Rechtmatige financiële of economische behoeften
In verband met het begrip 'rechtmatige financiële of economische behoeften' inzake fu-

sies en splitsingen, zoals thans vermeld in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992), 
werd bij de voorbereiding van de wet van 6 augustus 1993 houdende fiscale bepalingen 
inzake fusie en splitsing van vennootschappen in het verslag namens de commissie belast 
met de problemen inzake handels- en economisch recht door de minister van Financiën 
meegedeeld dat de verrichtingen beoogd worden die abnormaal van aard zijn en waarvan 
één van de hoofd- of kennelijke doelstellingen is belasting te ontlopen. Het doel van deze 
anti-misbruikbepaling is het fiscaal 'effect van de beslissing van de vennootschap op te 
heffen en niet de beslissing zelf.

De voorwaarde dat de verrichting moet voldoen aan 'rechtmatige financiële of econo-
mische behoeften' is gesteund op artikel 11, 1, a), van de Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 
1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeenschappelijke 
fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking 
tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten (hierna: Fusierichtlijn).

Uit dit artikel blijkt dat een gebrek aan zakelijke overwegingen kan doen veronderstel-
len dat de bedoelde transactie als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of 
belastingontwijking heeft. Dus als één van de hoofddoelen van de fusie of splitsing is het 
ontwijken van belasting dan kan de lidstaat het belastingneutrale karakter van de verrich-
ting weigeren.

Het begrip 'zakelijke overwegingen' en 'rechtmatige economische of financiële behoef-
ten' houdt meer in dan de gevolgen die elke verrichting (fusie of splitsing) met zich mee-
brengt (kostenbesparend effect, vereenvoudiging van de structuur, ...).

Uit de tekst van de Fusierichtlijn en van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) 



2454 HOF VAN CASSATIE 13.12.07 - Nr. 632 

blijkt dat de bewijslast inzake 'rechtmatige financiële of economische behoeften' bij de be-
lastingplichtige ligt.

In tegenstelling tot wat (de eiseressen) voorhouden, is het bestaan van 'zakelijke over-
wegingen' wel noodzakelijk. Het feit dat de belastingplichtige beweert dat er geen fiscale 
motieven zijn, toont op zich niet aan dat voldaan is aan de voorwaarde van 'rechtmatige fi-
nanciële of economische behoeften'.

Te dezen worden geen dergelijke 'rechtmatige financiële of economische behoeften' in 
hoofde van IMV aangetoond. Naast de gevolgen die eigen zijn aan elke splitsing (en die 
niet voldoende zijn) haalt de vennootschap enkel persoonlijke motieven van de aandeel-
houders aan.

(De eiseressen) wijzen er op dat de Administratie jarenlang rulings heeft gepubliceerd 
waarin zij aannam dat motieven van kostenbesparing en vereenvoudiging van de structuur 
op zichzelf 'rechtmatige financiële of economische behoeften' vormden.

Hierbij dient evenwel gesteld te worden dat de beslissing van de rulingcommissie uit-
eindelijk afhangt van een feitenkwestie en dat elke verrichting afzonderlijk moet worden 
beoordeeld in functie van de feitelijke en juridische omstandigheden.

De rulingcommissie heeft altijd beslist om geen akkoord te geven omtrent de toepas-
sing van artikel 211, §1, WIB (1992) wanneer de in de aanvraag aangehaalde argumenten 
zich hoofdzakelijk beperken tot redenen van louter persoonlijke aard van de aandeelhou-
ders en er geenszins werd aangetoond dat het voortbestaan van de vennootschap in het ge-
drang zou komen.

Het feit dat er een daadwerkelijk conflict bestaat tussen de aandeelhouders en dat dit 
conflict van die aard is dat het bestuur van de vennootschap onmogelijk wordt gemaakt en 
de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt, moet door de betrokken ven-
nootschap op een afdoende en duidelijke wijze worden aangetoond. Het feit dat er de wil 
is om de vennootschap te ontbinden (door te splitsen) is niet voldoende.

Te dezen is in het schriftelijk verslag dat overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek 
van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de aan de splitsing deelnemende ven-
nootschappen moet worden opgesteld geen sprake van 'rechtmatige financiële of economi-
sche behoeften' die aan de basis liggen van de splitsing. In dit verslag wordt immers niet 
de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen uit-
eengezet en wordt evenmin de wenselijkheid van de splitsing vanuit juridisch en econo-
misch oogpunt toegelicht en verantwoord.

(De eiseressen) houden voor dat de splitsing van IMV in de NV Holdiver en de NV 
Houdstermaatschappij der Vlaanderen kadert in een geheel van verrichtingen die de ratio-
nalisering en de herstructurering van een geheel van verbonden ondernemingen tot doel 
heeft, waarbij tevens een rationalisering van kosten en een vereenvoudiging van de struc-
tuur optreedt.

Zij verwijzen hierbij naar de evaluatierapporten over de werking van de Commissie van 
voorafgaande fiscale akkoorden en naar verschillende beslissingen van deze Commissie.

Volgens (de eiseressen) is er sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel 
en/of van het gelijkheidsbeginsel omdat andere belastingplichtigen die zich in dezelfde si-
tuatie bevonden zich aanvankelijk wel op bepaalde motieven hebben kunnen beroepen om 
een belastingneutrale fusie door te voeren. (De eiseressen) dienen de ingeroepen schen-
ding van het vertrouwensbeginsel en/of van het gelijkheidsbeginsel te bewijzen; zij moe-
ten aantonen dat de door de Administratie gehanteerde discriminatie willekeurig is en der-
halve dat het verschil in behandeling niet verantwoord wordt door het beoogde doel, aard 
en voorwerp van de maatregel, in casu van het voorafgaand akkoord.

Dergelijk voorafgaand schriftelijk akkoord is evenwel een eenzijdige administratieve 
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rechtshandeling met individuele strekking en kan niet worden gebruikt of geciteerd als 
precedent door een belastingplichtige die dit akkoord niet heeft aangevraagd. Te dezen 
heeft IMV geen voorafgaand schriftelijk akkoord aangevraagd.

Bovendien worden de feiten en overwegingen die de inhoud van de ruling bepalen niet 
in extenso weergegeven, zodat hieruit geen vaste gedragslijn van de administratie kan af-
geleid worden. (De eiseressen) bewijzen dus de voorgehouden schending van het gelijk-
heidsbeginsel en/of van het vertrouwensbeginsel niet.

In het 'evaluatierapport over de werking van de Commissie voor voorafgaande fiscale 
akkoorden tot en met 31 december 1996' kunnen volgens de Rulingcommissie een aantal 
motieven - ingeval van splitsing - overeenstemmen met rechtmatige financiële of econo-
mische behoeften. Het verwezenlijken van besparingen (schaalvergroting) is op zichzelf 
evenwel geen voldoende argument om te beantwoorden aan de in artikel 211, §1, tweede 
lid, 3°, WIB (1992) gestelde voorwaarde, omdat de vermindering van kosten steeds inhe-
rent is aan dit soort van verrichting.

Uit het 'rapport aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de 
NV Investeringsmaatschappij der Vlaanderen' omtrent het splitsingsvoorstel blijkt dat de 
neutraliteit steunt op volgende overwegingen:

- de splitsing laat een vermogenssamenvoeging zonder roerende voorheffing toe;
- er zijn geen vrijgestelde meerwaarden;
- er zijn geen latente of door fusie aantoonbare meerwaarden.
Deze overwegingen houden veeleer verband met het standpunt dat de splitsing geen be-

lastbaar resultaat met zich brengt, dan met het feit dat de splitsing zou beantwoorden aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften. Het zijn eerder fiscale motieven.

In het 'bijzonder verslag van de raad van bestuur' omtrent de voorgenomen splitsing 
wordt de doelstelling van de splitsing omschreven als: 'de activa en de activiteiten van 
onze vennootschap betér en juister af te stemmen op, en te richten naar de werkelijke be-
langen' van elke groep der aandeelhouders'.

Voor de splitsing was IMV voor 99 pct. in handen van Amex Engineering Ltd., Main 
Street, Road Town, Britisch Virgin Islands, met een totaal van 375.520 aandelen op een 
totaal van 375.540 de overige aandelen waren in handen van de heren P. V. en E. V..

Alle activa en passiva worden in een 50/50 verhouding verdeeld tussen de twee nieuw 
op te richten vennootschappen NV Holdiver en NV Houdstermaatschappij. De aandelen 
van deze vennootschappen komen voor 99 pct. in handen van Amex Engingeering Ltd., 
met telkens 999 van de 1000 aandelen. Het overblijvende aandeel is in handen van respec-
tievelijk P. V.en E. V..

Zowel voor als na de splitsing bezit de voornaamste aandeelhouder dus een participatie 
van 99 pct. in de groep.

Dat een splitsing in functie van de activiteiten van de overige twee aandeelhouders 
overeenstemt met de doorgevoerde verdeling van de activa en passiva op 50/50 basis 
komt dan ook weinig aannemelijk voor.

Dat de analyse van de rechtmatige behoeften in de eerste plaats moet gedaan worden bij 
de vennootschap die gesplitst wordt en niet bij de andere vennootschappen en met betrek-
king tot andere verrichtingen die al dan niet gelijktijdig plaatsvinden, zoals (de eiseressen) 
voorhouden, is niet helemaal juist.

De analyse van de rechtmatige behoeften in geval van fusie of splitsing moet gedaan 
worden zowel bij de betrokken vennootschap(pen) als bij de voornaamste aandeelhouders, 
inzonderheid wanneer de verrichting zich situeert binnen een herstructurering van activi-
teiten in een groep van vennootschappen.
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Dat de verrichting noodzakelijkerwijze door rechtmatige economische en financiële be-
hoeften wordt gedreven, indien er geen fiscale motieven zijn, zoals (de eiseressen) voor-
houden, is evenmin juist.

Het geheel van motieven moet onderzocht worden.
Te dezen brengen (de eiseressen) geen enkel concreet element aan dat de splitsing be-

antwoordt aan rechtmatige economische en financiële behoeften. De motieven vermeld in 
het rapport aan de buitengewone algemene vergadering en het bijzonder verslag van de 
raad van de bestuur omtrent de voorgenomen splitsing zijn niet voldoende om rechtmatige 
economische of financiële behoeften te bewijzen.

De eventuele afwezigheid van fiscale behoeften is op zichzelf geen voldoende reden. 
Het gegeven dat de vrijgestelde reserve na de splitsing nog voorkomt op de respectievelij-
ke balansen van de uit de splitsing ontstane vennootschappen is slechts één aspect, dat 
niet volstaat om de stelling van (de eiseressen) hard te maken dat het geheel van verrich-
tingen door geen enkel fiscaal motief is geïnspireerd en beantwoordt aan rechtmatige eco-
nomische of financiële behoeften.

Besluit:
De Gewestelijk directeur heeft bij beslissingen van 23 november 2001 terecht de be-

zwaarschriften van (de eiseressen) afgewezen. De eerste rechter heeft terecht de vorderin-
gen van (de eiseressen) ongegrond verklaard en het bestreden vonnis dient bevestigd te 
worden.

Het hoger beroep van (de eiseressen) is derhalve ongegrond en (de eiseressen) dienen 
veroordeeld te worden tot de kosten van het hoger beroep zoals hierna begroot".

Grieven
Opdat een splitsing door overneming, door oprichting van nieuwe vennootschappen of 

een gemende splitsing, zoals geviseerd in artikel 210, §1, 1°, WIB (1992) fiscaal neutraal 
behandeld wordt overeenkomstig de artikelen 211 tot en met 214, WIB (1992), is onder 
meer vereist dat "de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften", zoals gestipuleerd in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992).

Deze voorwaarde is gesteund op artikel 11, eerste lid, a), van de Richtlijn 90/434 EEG 
van 23 juli 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeen-
schappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil 
met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten, hierna aangeduid als Fu-
sierichtlijn.

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever voormelde supranationale bepa-
ling in het WIB (1992) heeft ingevoerd in het voormeld artikel 211, §1, tweede lid, 3°, 
WIB (1992) door te stellen dat deze bepaling 'een identieke specifieke antimisbruikbepa-
ling' is als artikel 46, §1, tweede lid, 2°, WIB (1992) (Parl. Besch. Senaat, 1992-93, Doc. 
nr. 765-2, p. 36), waaromtrent de wetgever stelt: 'De artikelen 8, 32 en 43, §§2 en 8 van 
het ontwerp strekken ertoe de omzetting in het Belgische fiscale recht te verwezenlijken 
van de op 23 juli 1990 aangenomen Europese Richtlijn betreffende 'de gemeenschappelij-
ke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrek-
king tot vennootschappen uit verschillende lidstaten', voor wat het luik betreft in verband 
met de inbrengen van activa. (...) De voorwaarden van toekenning van het neutraliteits-
stelsel waarvan sommige nu reeds opgenomen zijn in de artikelen 10 tot 12 van het ko-
ninklijk besluit tot uitvoering van het WIB worden mutatis mutandis aangepast overeen-
komstig de richtlijn en zijn voortaan alle opgenomen in artikel 46 WIB (1992). (...) zoals 
artikel 11 van de Richtlijn het toelaat, is ten titel van preventieve maatregel tegen mis-
bruik of  fraude,  de  toekenning van het  fiscale neutraliteitsstelsel  onderworpen aan de 
voorwaarde dat 'de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
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behoeften'. Dit is inderdaad, omwille van het streven naar eenvormigheid en samenhang, 
de gebruikte uitdrukking in de anti-ontwijkingsbepaling die onlangs in het Wetboek van 
de inkomstenbelasting werd ingevoegd en die zelf werd ontleend aan artikel 344 WIB 
(1992) (oud artikel 250 WIB). (...) De bedoelde voorwaarde werd ingevoerd teneinde de 
fiscus middelen te verschaffen om die oneigenlijke constructies te ontzenuwen. Zij steunt 
op artikel 11, §1, a, van de Fusierichtlijn die luidt als volgt: 'De lidstaten kunnen weigeren 
de bepalingen van titels II, III en IV geheel of gedeeltelijk toe te passen of het voordeel 
ervan teniet te doen indien blijkt dat de fusie, splitsing, inbreng van activa of aandelenruil: 
a) als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of - ontwijking heeft: het feit dat 
een van de in artikel 1 bedoelde rechtshandelingen niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de 
transactie  betrokken  vennootschappen,  kan  doen  veronderstellen  dat  die  transactie  als 
hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of - ontwijking heeft. (...)' De in ar-
tikel 344 WIB (1992) (oud artikel 250 WIB), gebruikte uitdrukking werd verkozen boven 
de door de Raad van State voorgestelde uitdrukking 'op grond van zakelijke overwegin-
gen' teneinde in dit Wetboek geen nieuwe terminologie in te voeren. (...) De draagwijdte 
van de uitdrukking die voorkomt in artikel 250 WIB, verschilt niet van die gebruikt in ar-
tikel 11, §1, a, van de Richtlijn; zij stelt dezelfde beoordelingsmoeilijkheden: Dienaan-
gaande moet worden aangestipt dat de toepassing van die voorwaarde onderworpen is aan 
de algemene regels inzake de procedure die aan de administratie de bewijslast opleggen: 
om van de aangifte van de belastingplichtige af te stappen, moet de administratie de rede-
nen laten kennen die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen en, in voorkomend ge-
val,  het  abnormale  karakter  van  de  verrichting  bewijzen.  Deze  bepaling  zal  dan  ook 
slechts, onder de controle van de hoven, van toepassing zijn wanneer de opgezette con-
structies uitsluitend of hoofdzakelijk het ontwijken van een fiscale last of het bekomen 
van een fiscaal voordeel beogen". (Parl. Besch. Kamer, 1991-1992, Doc. nr. 444/1, pp. 11 
tot 14).

Aldus heeft de wetgever in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) in de nationale 
Belgische wettelijke regeling voor het ontzeggen van de fiscale neutraliteit voor zuiver in-
terne situaties geopteerd om de in het gemeenschapsrecht gekozen oplossingen in te voe-
ren in de interne wet.

Daaruit volgt dat voor de toepassing van de interne Belgische wet het erin omgezette 
gemeenschapsrecht dient te worden toegepast en dat het Hof van Justitie overeenkomstig 
artikel 234 EG (ex-artikel 177 EEG) bevoegd is, desgevallend, de bepalingen van het om-
gezette gemeenschapsrecht uit te leggen, vermits de Gemeenschap er immers stellig be-
lang bij heeft, dat ter vermijding van uiteenlopende uitleggingen de overgenomen bepalin-
gen of begrippen van het gemeenschapsrecht, op eenvormige wijze worden uitgelegd.

Eerste onderdeel
Uit het algemene stelsel van de Fusierichtlijn, voor welke oplossing uit het gemeen-

schapsrecht de wetgever geopteerd heeft, vloeit voort dat het uitgewerkt systeem van uit-
stel van belastingheffing, zonder onderscheid van toepassing is op elke fusie, splitsing, in-
breng van activa en aandelenruil, ongeacht om welke reden deze plaatsvindt en of deze 
van financiële, economische of zuiver fiscale aard is.

Het uitstel van belastingheffing moet derhalve worden toegekend, tenzij belastingfrau-
de of -ontwijking het hoofddoel of één der hoofddoelen van de verrichting is. In dat ver-
band kan op grond van artikel 11, eerste lid, a), van de Fusierichtlijn bepaald worden dat 
het feit, dat een verrichting niet op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructure-
ring of rationalisering van de activiteiten, plaatsheeft, een vermoeden van belastingfraude 
of -ontwijking oplevert.

Enkel wanneer de litigieuze verrichting belastingfraude of - ontwijking tot hoofdzake-
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lijk doel heeft, kan het voordeel van het uitstel van belastingheffing ontzegd worden.
Dit houdt in dat de belastingadministratie de bewijslast draagt van deze bedoeling, ver-

mits zij het is die de afwijking van de algemene regel dient aan te tonen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist op p. 6 dat "uit de tekst van de 

Fusierichtlijn en van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) blijkt dat de bewijslast 
inzake 'rechtmatige financiële of economische behoeften' bij de belastingplichtige ligt", 
terwijl de bewijslast dat de litigieuze splitsing als hoofddoel of één van zijn hoofddoelen 
belastingfraude of - ontwijking heeft bij de administratie ligt (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve de appel-
rechters de eiseressen ten onrechte afwijzen omdat zij in hun bewijslast niet slagen, waar 
de appelrechters op p. 10 oordelen "Te dezen brengen (de eiseressen) geen enkel concreet 
element aan dat de splitsing beantwoordt aan rechtmatige economische en financiële be-
hoeften". (schending van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) en de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 en II, eerste lid, a), van de Fusierichtlijn).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 211, §1, aanhef en eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1992) komen in geval  van splitsing de meerwaarden die 
naar aanleiding van die verrichting zijn vastgesteld, niet in aanmerking voor be-
lastingheffing ingevolge artikel 208, tweede lid, of artikel 209 van dat wetboek.

Artikel 211, §1, tweede lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) bepaalt dat het eerste lid slechts van toepassing is op voorwaarde dat de 
overnemende of de verkrijgende vennootschap een binnenlandse vennootschap is 
en dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische be-
hoeften.

2. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wettelijke bepalingen blijkt dat 
de wetgever bij de invoering van deze regel die de interne verrichtingen aanbe-
langt, steunt op artikel 11 van de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 
1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, 
inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit ver-
schillende Staten.

Uit het algemene stelsel van de richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Jus-
titie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 17 juli 1997 inzake 
Leur-Bloem, blijkt dat de bij de richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke fiscale 
regeling, die verschillende fiscale voordelen behelst, zonder onderscheid van toe-
passing is op elke fusie, splitsing en aandelenruil, ongeacht om welke reden deze 
plaatsvindt en of deze van financiële, economisch of zuiver fiscale aard is.

Uit die richtlijn zoals door het Hof van Justitie uitgelegd, volgt ook dat de Lid-
Staten de fiscale voordelen buiten toepassing mogen laten of het voordeel ervan 
tenietdoen, indien blijkt dat de fusie, splitsing, inbreng van activa of aandelen-
ruil, onder meer als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of ontwij-
king heeft. De richtlijn preciseert in artikel 11, lid 1, sub a, in het kader van deze 
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voorbehouden bevoegdheid, dat de Lid-Staat kan bepalen dat er sprake is van 
een vermoeden van belastingfraude of -ontwijking wanneer een van de bedoelde 
rechtshandelingen niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals 
herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de transactie be-
trokken vennootschappen.

Uit die bepalingen van de richtlijn volgt, volgens het Hof van Justitie in het ge-
noemde arrest, dat de Lid-Staten de in de richtlijn bedoelde fiscale voordelen 
moeten toekennen voor de bedoelde verrichting, tenzij belastingfraude of -ont-
wijking het hoofddoel of een der hoofddoelen van deze rechtshandeling is. In dat 
verband kunnen de Lid-Staten bepalen dat het feit dat deze rechtshandelingen 
niet op grond van zakelijke overwegingen hebben plaatsgevonden, een vermoe-
den van belastingfraude of ontwijking oplevert.

3. Uit dit alles volgt dat het toekomt aan de bevoegde overheid die aanvoert 
dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel belastingen te ontwijken 
en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van zakelijke overwe-
gingen, die afwezigheid ook te bewijzen, onverminderd de plicht voor de belas-
tingplichtige aan dat bewijs mee te werken. Uit het stelsel van de richtlijn dat 
door de nationale wet is overgenomen, volgt immers dat de verrichting geacht 
wordt op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden en dat het 
aan de overheid staat het tegenovergestelde te bewijzen.

4. Het arrest oordeelt dat de bewijslast inzake rechtmatige economische of fi-
nanciële behoeften bij de belastingplichtige berust en schendt zo de in het onder-
deel aangewezen wetsbepalingen.

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 over aan de feitenrech-

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

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. 
Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 633

1° KAMER - 14 december 2007

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - OVERNEMING VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT - GRENZEN - INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING
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2º STAAT - GEMEENSCHAP EN GEWEST - OVERNEMING VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT - GRENZEN - INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - WERKINGSTOELAGEN - SCHULDEN - 
AARD - SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN

4º ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - FINANCIERING - WERKINGSTOELAGEN - SCHULDEN 
- AARD - SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN

1º en 2° De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de  
bij de wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen  
bevoegdheden,  strekt  zick  niet  uit  tot  de  verplichtingen  die  bijzondere  wettelijke  
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met  
de internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn  
geworden op grond van artikel 59bis, §2, 3°, van de Grondwet.  (Art. 27, §3, 3°, Wet 27 
juli 1971; Art. 61, §1, Financieringswet 1989)

3º en 4° De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet  
van  27 juli  1971 op  de  financiering  en  de  controle  van  de universitaire  instellingen,  
vloeien  niet  voort  uit  een  en  dezelfde  verbintenis,  maar  uit  de  opeenvolging  van  
afzonderlijke  verbintenissen,  die  elk  jaar  inzonderheid  op  grond  van  het  aantal  
ingeschreven studenten worden vastgelegd;  de met  die schulden overeenstemmende 
schuldvorderingen vallen buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring1.  (Art. 
27, §3, 3°, Wet 27 juli 1971; Art. 2277, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid  T. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
e.a.; FRANSE GEMEENSCHAP, in de persoon van haar minister-president T. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0469.F - C.05.0473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 maart 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A.  Cassatieberoep  ingeschreven  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 

C.05.0469.F
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 25, 27, §§3, 3°, en 6 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de 

controle van de universitaire instellingen, als gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976;
- de artikelen 3, 13, §1, en 16 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-

ming der instellingen;
- de artikelen 1 en 61, §1, inzonderheid eerste en zesde lid, van de bijzondere wet van 

16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten;
- artikel 59bis, §§2 en 2bis, van de Grondwet van 7 februari 1831, zowel voor als na de 

1 Zie Cass., 16 nov. 2001, AR C.00.0624.F, nr. 626, met concl. adv.-gen. WERQUIN, Pas., nr. 626.
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wijziging van 15 juli 1988; en artikel 127, §1, van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben geoordeeld dat de bijdrage van de overheid in de litigieuze werkingstoela-

ge "wel degelijk onder de culturele aangelegenheden valt, aangezien het criterium dat daar 
de wettelijke bepaling in aanmerking is genomen voor de berekening van de toelage, de 
begroting voor culturele zaken is, terwijl de in aanmerking genomen buitenlandse studen-
ten die zijn welke een studiebeurs genieten binnen het kader van de internationale culture-
le samenwerking", beslist het bestreden arrest dat de eiser de last van de schuld moet dra-
gen tot 31 december 1988, terwijl de Franse Gemeenschap gehouden is tot de schuld na 
1988, en het veroordeelt bijgevolg de eiser om aan de eerste verweerster het bedrag van 
829.807,26 euro te betalen (voor de jaren 1977 tot 1988), vermeerderd met de moratoire 
interest, en om aan de tweede verweerster het bedrag van 1.075.946,30 euro te betalen 
(voor de jaren 1983 tot 1988), vermeerderd met dezelfde interest.

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

Grieven
Artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-

sitaire instellingen bepaalt dat "binnen de perken en volgens de modaliteiten bepaald door 
deze titel, de Staat, met jaarlijkse uitkeringen, bijdraagt in de financiering van de wer-
kingsuitgaven van de universitaire instellingen", die het opsomt.

Naar luid van artikel 27, §3, van die wet worden de gewone werkingsuitgaven van de 
universitaire instellingen gedekt op grond van het aantal studenten die regelmatig ten laste 
zijn :

"1° Van de begrotingen van Nationale Opvoeding, Nederlands en Frans taalstelsel, wat 
betreft" onder meer de studenten die de Belgische of Luxemburgse nationaliteit hebben of 
wier ouders of voogd in België verblijven en er hun beroepsactiviteiten uitoefenen of on-
derdanen zijn van een Lidstaat van de EEG,

"2° Van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking wat de personen betreft die onderhorige zijn van als dus-
danig door België erkende ontwikkelingslanden" en

"3° Van de Begrotingen van Culturele Zaken, wat betreft de personen die onderhorige 
zijn van de landen die met België een cultureel akkoord hebben gesloten en die, binnen 
het kader en de grenzen van die culturele akkoorden, een studiebeurs hebben bekomen 
van de Ministers tot wier bevoegdheid het Bestuur voor de Internationale Culturele Be-
trekkingen behoort".

Genoemd artikel 27, §6, bepaalt dat "het bedrag van de jaarlijkse werkingstoelage, vast-
gesteld overeenkomstig de bepalingen van de §§1 en 3 hierboven en van de artikelen 30 
tot 32bis hierna, op de volgende wijze wordt verdeeld:

1. begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking en begrotingen van Culturele Zaken, voor het aandeel dat zij 
respectievelijk moeten dragen;

2. begrotingen van Nationale Opvoeding, voor het saldo".
Artikel 59bis van de Grondwet, na de wijziging ervan op 17 juli 1980, kent aan de raad 

van de gemeenschappen de bevoegdheid toe om de samenwerking tussen de cultuurge-
meenschappen alsook de internationale culturele samenwerking te regelen. Een wet moet 
de vormen van de samenwerking vaststellen.

De bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, die op 1 ok-
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tober 1980 van kracht is geworden, kent rechtspersoonlijkheid toe aan de gemeenschap-
pen (artikel 3), bepaalt dat elke gemeenschapsraad jaarlijks de begroting goedkeurt en de 
rekeningen afsluit, en dat alle ontvangsten en uitgaven op de begroting en in de rekenin-
gen worden gebracht (artikel 13) en stelt de vormen van de internationale culturele sa-
menwerking vast in de culturele aangelegenheden (artikel 16).

Daaruit volgt dat sedert de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980, namelijk 
op 1 oktober 1980, de internationale culturele betrekkingen tot de bevoegdheid van de 
Franse Gemeenschap behoren, en dat haar begroting de last draagt van het gedeelte van de 
jaarlijkse uitkering van de beide verweersters, bestemd voor de studenten, die onderdaan 
zijn van de landen die met Belgë een cultureel akkoord hebben gesloten en die een studie-
beurs hebben gekregen van de voor internationale culturele samenwerking bevoegde mi-
nister. 

Daaruit kan worden afgeleid dat vanaf die datum de verplichting met betrekking tot de 
werkingstoelage voor de eerste twee verweersters, die wordt toegekend voor de in artikel 
27, §3, 3°, van de wet van 27 juli 1971 bedoelde studenten, rechtstreeks ten laste valt van 
de Franse Gemeenschap.

De omstandigheid dat artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 naar luid waarvan "de 
Staat, binnen de perken en volgens de modaliteiten bepaald door deze titel, met jaarlijkse 
uitkeringen, bijdraagt in de financiering van de werkingsuitgaven van de universitaire in-
stellingen", niet uitdrukkelijk is gewijzigd wegens de latere communautarisering en verde-
ling van de bevoegdheden heeft geen gevolgen, aangezien het op grond van andere bepa-
lingen mogelijk is klaar en duidelijk de minister, Staat of Gemeenschap aan te wijzen die 
bevoegd is voor de internationale culturele betrekkingen en voor de toekenning van beur-
zen aan studenten binnen het kader van de culturele akkoorden, en, derhalve, te bepalen 
ten laste van welke begroting die studenten vallen met ingang van 1 oktober 1980.

Artikel 61, §1, inzonderheid eerste en zesde lid, van de bijzondere wet van 19 (lees: 16) 
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten regelt met 
ingang van 1 januari 1989 de overneming, door de gemeenschappen en gewesten, van de 
verplichtingen die de Belgische Staat had tot 31 december 1988, door als uitzondering on-
der de op die datum "bestaande" verplichtingen deze op te sommen welke niettemin op de 
Staat blijven rusten. De verplichtingen die bijzondere wettelijke bepalingen voor 31 de-
cember 1988 rechtstreeks hadden toegekend aan de gewesten en gemeenschappen, vallen 
niet onder dit artikel.

Het bestreden arrest oordeelt dat "het geschil loopt over de vraag of de federale Staat 
gebonden bleef door de op 31 december 1988 bestaande verplichtingen dan wel of de 
Franse Gemeenschap reeds vanaf 1980 van rechtswege de verplichtingen van de Staat had 
overgenomen en in dat geval dus de schuld moet dragen vanaf 1980". Het beslist, zonder 
op dat punt te worden bekritiseerd, dat de litigieuze toelagen tot de culturele aangelegen-
heden, meer bepaald tot de internationale culturele samenwerking behoren. Het beslist ten 
slotte dat "de overdracht van de financiële lasten betreffende de aan de gemeenschappen 
overgedragen culturele aangelegenheden wordt geregeld door de bijzondere financierings-
wet van 16 januari 1989", dat, krachtens artikel 61, §1, van die wet, de gemeenschappen 
de rechten en verplichtingen overnemen van de Belgische Staat,  voortvloeiende uit  de 
overgedragen bevoegdheden, die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke 
procedures, dat, aangezien die wet van kracht is geworden op 1 januari 1989, "de over-
dracht van de lasten met ingang van die datum heeft plaatsgevonden en aanleiding gege-
ven heeft tot schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar". Zonder na te gaan of 
de eiser de litigieuze verplichtingen had op 31 december 1988, beslist het dat de Staat 
niettemin erdoor gebonden blijft op grond dat het hier uitgaven betreft waarvoor geen 
aangifte van schuldvordering dient te worden overgelegd en dat zij "vaststonden op 31 de-
cember 1988 en vóór die datum werden ingevorderd", daar noch het bestaan zelf noch het 
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bedrag ervan ooit werd betwist en "de niet-betaling van de uiterlijk op 31 december 1988 
verschuldigde toelage niet tot gevolg kan hebben dat dit niet-betaalde bedrag een niet-
vaststaande schuldvordering wordt". Aldus verantwoordt het arrest de beslissing waarbij 
de eiser veroordeeld wordt tot betaling van de toelagen voor de jaren 1980 tot 1988, niet 
naar recht (schending van alle, in het middel aangegeven bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2227 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek;
- wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellin-

gen, zoals zij van kracht was tijdens de periode van 1 januari 1977 tot 31 december 1988, 
inzonderheid de artikelen 25, 33, 34 en 36;

- artikel 100, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördi-
natie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerster de eiser bij exploot van 31 oktober 

1985 gedagvaard heeft tot betaling van de uitkeringen tot dekking van de werkingskosten 
van de jaren 1977 en volgende voor de studenten die onderdaan zijn van de landen die 
met België een cultureel akkoord hebben gesloten en aan wie de voor de internationale 
culturele betrekkingen bevoegde minister een studiebeurs heeft toegekend, en dat de twee-
de verweerster bij  een op 24 september 1992 neergelegd verzoek tot  tussenkomst een 
rechtsvordering met hetzelfde doel heeft ingesteld, beslist het bestreden arrest dat de vijf-
jarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet op die schuldvordering 
van toepassing is en dat alleen de verjaring van artikel 100, eerste lid, 3°, van het konink-
lijk besluit van 17 juli 1991 van toepassing is, en het veroordeelt derhalve de eiser om aan 
de eerste verweerster het bedrag van 829.807,26 euro te betalen voor de jaren 1977 tot 
1988 en om aan de tweede verweerster het bedrag van 1.075.946,30 euro te betalen voor 
de jaren 1983 tot 1988, beide bedragen vermeerderd met de moratoire interest.

Het beslist aldus om al die redenen die geacht worden hier volledig weergegeven te 
zijn, en meer bepaald om die welke vermeld staan onder de titels "Wat betreft de aard van 
de schuldvorderingen", "Wat betreft de verjaring", en "Wat betreft het verschuldigd zijn 
van de bedragen in hoofdsom en interesten".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat naar luid van artikel 2227 van 

dat wetboek kan worden aangevoerd tegen de schuldvorderingen op de Staat, moet "al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen" beschouwd worden als schul-
den, bestaande in termijnen van renten of huren, en als schulden die gelijkgesteld zijn met 
inkomsten.

Artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-
sitaire instellingen bepaalde dat aan de daarin opgesomde universitaire instellingen "jaar-
lijkse uitkeringen" werden toegekend als bijdrage "in de financiering van de gewone wer-
kingsuitgaven" van die instellingen. Uit de artikelen 33, 34 en 36 van dezelfde wet blijkt 
trouwens dat "de jaarlijkse werkingsuitkeringen" met inkomsten moeten worden gelijkge-
steld.

Artikel 34 betreffende de vaststelling van de "netto-inkomsten" van het patrimonium 
van de universitaire instellingen bepaalde immers dat het bedrag van die "netto-inkom-
sten", zijnde het overschot van de ontvangsten op de uitgaven, werd "afgetrokken van de 
werkingstoelage", terwijl artikel 33 bepaalde dat bij het vaststellen van de netto-inkom-
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sten geen rekening werd gehouden met het saldo van de jaarlijkse uitkeringen dat op het 
einde van het jaar beschikbaar was, "op voorwaarde dat dit saldo zijn bestemming be-
houdt". Ten slotte bepaalde artikel 36 dat de werkingsuitkering, de eerste van elke maand, 
per twaalfde ter beschikking gesteld werd van elke inrichting.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de "jaarlijkse" uitkeringen, die bestemd zijn 
om bij te dragen in gewone werkingsuitgaven, wel degelijk periodieke uitkeringen zijn, 
die met inkomsten kunnen worden gelijkgesteld en die met toepassing van artikel 2277 
van het Burgerlijk Wetboek verjaren door verloop van vijf jaar.

Daar het bestreden arrest oordeelt dat "de werkingstoelagen wegens hun aard niet onder 
toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vallen", op grond dat "die uitke-
ringen immers geen schulden zijn, die bestaan in inkomsten of in periodiek te betalen uit-
gaven of bezoldigingen, maar opeenvolgende schulden in kapitaal zijn waarvan het be-
drag door de overheid jaarlijks wordt berekend, per maandelijkse twaalfden betaalbaar 
zijn en kunnen schommelen naargelang van het aantal ingeschreven studenten", is het niet 
naar recht verantwoord (schending van alle, in het middel aangegeven wetsbepalingen).

(...)
B.  Cassatieberoep,  op  de  algemene  rol  ingeschreven  onder  het  nummer 

C.05.0473.F
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Ze dienen te worden gevoegd.
A. In de zaak nr. C.05.0469.F van de algemene rol:
Eerste middel
Het arrest oordeelt dat de bijdrage van de overheid in de in artikel 27, §3, 3°, 

van de wet van 27 juli 1971 bedoelde werkingstoelagen valt onder de internatio-
nale culturele samenwerking, bedoeld in artikel 59bis, §2, 3°, van de Grondwet.

Artikel 61, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de fi-
nanciering van de gemeenschappen en gewesten bepaalt dat, tenzij in deze wet 
anders wordt bepaald, de gemeenschappen en gewesten de rechten en verplich-
tingen van de Staat overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die 
hen worden toegekend bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met 
inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toe-
komstige gerechtelijke procedures.

Die overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat is beperkt tot de 
bevoegdheden die bij die wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en 
gewesten zijn overgedragen. Zij strekt zich niet uit tot de verplichtingen die bij-
zondere wettelijke bepalingen rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hadden toegekend vóór 31 december 1988 en, derhalve, evenmin tot de verplich-
tingen  die  verband  houden  met  de  internationale  culturele  samenwerking  en 
waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn geworden op grond van artikel 59-
bis, §2, 3°, van de Grondwet.

Door te oordelen dat "de overdracht van de financiële lasten die verband hou-
den met de aan de gemeenschappen overgedragen culturele aangelegenheden is 
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geregeld bij de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989" en dat, "aange-
zien de wet van 16 januari 1989 van kracht geworden was op 1 januari 1989, de 
overdracht van de lasten met ingang van die datum heeft plaatsgevonden en aan-
leiding gegeven heeft tot schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar", 
verantwoordt het arrest zijn beslissing waarbij de eiser veroordeeld wordt tot be-
taling van de werkingstoelagen voor de jaren 1980 tot 1988, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat termijnen van altijddu-

rende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren 
van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, 
en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, 
verjaren door verloop van vijf jaar.

De schulden, bestaande in de werkingstoelagen, die opeisbaar zijn krachtens 
de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire in-
stellingen, vloeien niet voort uit een en dezelfde verbintenis maar uit de opeen-
volging van afzonderlijke verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van 
het aantal inschrijvingen van de in artikel 27, §3, 3° van die wet bedoelde stu-
denten worden vastgelegd.

De met die schulden overeenkomende schuldvorderingen vallen buiten het toe-
passingsgebied van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

Door erop te wijzen dat die schulden opeenvolgende schulden zijn "waarvan 
het bedrag jaarlijks door de overheid wordt berekend, per maandelijkse twaalf-
den betaalbaar zijn en kunnen schommelen naargelang van het aantal ingeschre-
ven studenten", verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de vijfjarige verjaring 
van voornoemd artikel 2277 daarop niet van toepassing is, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
B. In de zaak C.05.0473.F van de algemene rol:
Er kan akte worden verleend van de afstand van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
A. Uitspraak doende in de zaak nr. C.05.0469.F van de algemene rol:
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de litigieuze 

schulden, bestaande in de werkingstoelagen van de eerste twee verweersters voor 
de jaren 1980 tot 1988, 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 arrest;

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter;

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

B. Bij de uitspraak over de zaak C.05.0473.F van de algemene rol:

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Oosterbosch, Van Ommeslaghe en Mahieu.

Nr. 634

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — MEERWAARDEN - GEEN NORMAAL BEHEER VAN EEN 
PRIVÉVERMOGEN - BEDRIJFSVERMOGEN - DIVERSE INKOMSTEN

Het arrest  dat  beslist  dat  de litigieuze meerwaarden konden worden belast  als  diverse  
inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, 
is  niet  naar  recht  verantwoord  daar  het  oordeelt  dat  de  door  de  partijen  gedane  
verrichtingen vaak voorkomen en met elkaar verbonden zijn, de betrokken goederen als 
bedrijfsvermogen zijn geïnvesteerd en uit de vastgestelde gegevens blijkt dat er geen 
sprake is van normaal beheer van een privévermogen1.  (Artt. 20, 1°, 24, 7° en 90, 1°, 
W.I.B. 1992)

(A.d. S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0394.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 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 drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 23, §1, 24, 90, 1°, en 171, 1°, a), van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Na, onder verwijzing naar "het door de eerste rechter gedane onderzoek van de feiten" 

1 Het O.M. concludeerde tot de verwerping op het eerste en het tweede middel en tot vernietiging op 
het derde. 
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in hoofdzaak te hebben vastgesteld, (1) dat de gebroeders en zuster A. (die optreden met 
hun respectievelijke echtgenoten, thans de eisers), de kinderen zijn van mevrouw C., echt-
genote Jacques A.; dat zij eigenares was van gronden die grensden aan de dolomietafzet-
tingen, geëxploiteerd door de vennootschap DMD, die zelf deel uitmaakte van de groep L; 
dat die vennootschap reeds in 1984 de familie A. ertoe had pogen te bewegen gronden 
met een oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca aan haar te verkopen; dat, toen die onderhande-
lingen afsprongen, DMD de stad Andenne vroeg de gronden ten algemenen nutte te ontei-
genen; dat de stad Andenne, bij schrijven van 3 augustus 1989, aan de moeder van de ei-
sers haar voornemen kenbaar maakte om de oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca te onteige-
nen, indien geen akkoord kon worden bereikt; dat de gemeente Andenne, bij aangeteken-
de brief van 17 november 1989, aan de moeder van de eisers de beslissing van haar raad 
bekend maakte om aan de toezichthoudende overheid te vragen de onteigening ten alge-
menen nutte van de litigieuze gronden om economische redenen voort te zetten; (2) dat de 
partijen A., bij akte van 20 november 1989, de naamloze vennootschap Melcar hebben 
opgericht met een kapitaal van 7.500.000 frank, waarvan een bedrag van 3.000.000 frank 
zou worden gestort (een bijkomend bedrag van 1.000.000 frank zou in 1992 worden ge-
stort); dat de partijen A. en hun moeder, bij overeenkomst van dezelfde datum, de dolo-
mietafzetting die zich bevond in de gronden met een oppervlakte van 61 ha 23 a 60 ca, die 
de oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca omvatten waarvan de gemeente de onteigening had 
aangekondigd, hebben verkocht aan de vennootschap Melcar; de verkoopprijs voor de af-
zettingen werd vastgesteld op 8 frank per ontgonnen brutoton of 20 frank per bruto m3, 
welke prijs was aangepast aan de index; dat de gronden zelf niet werden verkocht; dat de 
vennootschap Melcar een aanvraag zal indienen voor een exploitatievergunning en voor 
de vergunning om het niveau van de bodem te wijzigen in december 1989 en januari 
1990; dat die vergunningen nooit zullen worden uitgereikt, zodat de vennootschap nooit 
de afzettingslagen zal kunnen exploiteren die zij had aangekocht; (3) dat de partijen A. tij-
dens de onteigeningsprocedure verschillende beroepen instelden; dat ten slotte op 6 no-
vember 1996 tussen de partijen A., de vennootschap Melcar, de vennootschap DMD en de 
vennootschap L. een dading werd getroffen, voornamelijk in de vorm van twee overeen-
komsten; dat bij een eerste overeenkomst tussen de partijen A., enerzijds, en de vennoot-
schappen Melcar, L. en DMD, anderzijds, de tussen de partijen A. en de vennootschap 
Melcar op 20 november 1989 gesloten overeenkomst tot verkoop van de afzettingslagen 
aldus werd gewijzigd dat de goederen waarop de onteigeningsprocedure betrekking had 
(20 ha 5 a 77 ca) daarvan werden uitgesloten en dat de afzettingslagen in andere percelen 
eraan werden toegevoegd; dat bij de tweede overeenkomst van dezelfde datum de partijen 
A. hun aandelen van de vennootschap Melcar verkochten tegen de prijs van 147.606.918 
frank, waarbij rekening gehouden werd met de wijzigingen die door de eerste overeen-
komst waren aangebracht in de overeenkomst van 21 november 1989 betreffende de ver-
koop van afzettingslagen; (4) dat de eisers de door ieder van hen op de verkoop van hun 
aandelen Melcar gerealiseerde meerwaarde niet hebben aangegeven in hun respectievelij-
ke aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1997; dat de administratie, bij 
wijzigingsberichten, die aan ieder van de eisers werden gezonden op 22 oktober 1999, 
haar voornemen bekendmaakte om ieder van hen, op grond van artikel 90, 1°, van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992,  te  belasten  op  een  meerwaarde  van 
23.934.486  frank,  zijnde  het  zesde  van  het  verschil  tussen  de  totale  verkoopprijs 
(147.606.918 frank) en het gestorte kapitaal van de vennootschap (4.000.000 frank); dat 
op die grondslag op naam van ieder van de eisers een aanvullende personenbelasting werd 
vastgesteld, vermeerderd met 50 pct., 

"zegt" het bestreden arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, "voor 
recht dat de omschrijving als diverse inkomsten wettig is voor alle betrokken geldbedra-
gen en dat de opgelegde verhogingen verschuldigd zijn".

Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt:
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Het "gedrag (van de eisers) gaat het normale beheer van een privévermogen te buiten", 
gelet met name op de "volgende, door de (eisers) in hun eigen conclusie uiteengezette ge-
gevens:

- de eisers hebben bij de administratie stappen ondernomen om de betrokken gronden te 
doen indelen als winningsgebied of als winningsuitbreidingsgebied;

- via een dagblad, gespecialiseerd in de sector mijnbouw en groeven, hebben zij een in-
dustriële partner gezocht voor de ontginning van de afzettingslagen;

- de vennootschap van een van de (eisers) stond in voor de contacten met de potentiële 
partners die zich uit de hele wereld kwamen aanbieden;

- ze hebben contacten gelegd met de universiteit van Luik teneinde de ontginningsmo-
gelijkheden te onderzoeken en verschillende rapporten werden verstrekt die hebben geleid 
tot steeds nauwkeuriger studies;

- ze zijn onderhandelingen gestart met een zeer belangrijke nijverheidsonderneming, 
die nabij de ontginningsplaats gevestigd was en gespecialiseerd was in het delven van do-
lomiet;

- toen die onderhandelingen financieel weinig interessant bleken te zijn, werd een fami-
lievennootschap opgericht om zelf de afzettingslaag te exploiteren en werden 'een aantal 
stappen ondernomen bij de boekhouder, revisor en notaris' (sic);

- de onderhandelingen worden niet alleen gevoerd met de naburige vennootschap, maar 
ook met de gemeenteoverheid die een onteigening plant, teneinde te discussiëren over de 
prijs van de betrokken gronden; nieuwe verslagen worden verstrekt door de universiteit;

-  de  betrokken naamloze familievennootschap,  die  de afzettingslaag van de (eisers) 
heeft gekocht, dient een aanvraag in om een exploitatievergunning en om een vergunning 
tot wijziging van het niveau van de bodem;

- nadat de onteigeningsprocedure was ingezet, worden verschillende rechtsvorderingen 
tegelijkertijd ingesteld; deze lopen echter uit op een dading, die was gebaseerd op zes 
stukken (vier contracten en twee eenzijdige verbintenissen) en die met name met nijver-
heidsondernemingen was getroffen voor een bedrag van om en bij 150.000.000 frank.

Het hof (van beroep) stelt aldus vast:
- dat de litigieuze activiteiten bijzonder goed waren georganiseerd;
- dat tal van overeenkomsten werden gesloten met mensen uit de beroepssector;
-  dat  de  (eisers) een beroep deden op de tussenkomst  van andere vennootschappen 

waarin sommigen onder hen aanzienlijke belangen konden hebben, teneinde de praktische 
verwezenlijking van de ontginning van de afzetting te bevorderen;

- dat familiegoederen die door erfopvolging waren verkregen voor industriële doelein-
den werden aangewend, waarbij het niveau van de bodem werd gewijzigd;

- dat de verrichtingen frequent voorkwamen en met elkaar verbonden waren;
- dat zij middelen aanwendden die het normale beheer van het privévermogen te buiten 

gingen;
- dat de betrokken goederen niet alleen als belegging dienden maar integendeel werden 

geïnvesteerd als bedrijfsvermogen;
- dat er belangrijke bedragen op het spel stonden;
- dat zij kosten voor marktonderzoek maakten teneinde gespecialiseerde partners aan te 

trekken;
- dat zij een beroep deden op mensen uit de beroepssector voor het beheer van de zaken 

en de opvolging van de procedures.
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Op grond van die gegevens, welke te dezen voorhanden zijn en in hun geheel worden 
beschouwd, had de administratie kunnen beslissen de inkomsten van de (eisers) te belas-
ten als winsten op basis van artikel 20, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 24, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (cf. Cass., 14 juni 
1991, A.C., 1990-1991, nr. 535, 1030, en 1 februari 2002, AR. F.00.0053.F);

De administratie heeft evenwel gekozen voor de meer voordelige toepassing van artikel 
90, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat het hof (van beroep) de 
toestand van (de eisers) in geen geval kan verzwaren;

De toepassing van laatstgenoemd artikel is te dezen in elk geval wettig, aangezien uit 
de boven vastgestelde gegevens blijkt dat hier geen sprake is van een normaal beheer van 
een privévermogen, zodat de door de (eisers) op de deelbewijzen gerealiseerde meerwaar-
de belastbaar is, ook al waren die deelbewijzen oorspronkelijk in privéhanden". 

Grieven
Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen maakt een onderscheid tussen "divers inko-

men" en "beroepsinkomen" (artikel 6) en onderwerpt beide categorieën aan verschillende 
regels: terwijl de beroepsinkomsten in beginsel begrepen zijn in het totaal belastbaar inko-
men tegen de progressieve aanslagvoet per schijf inkomstenbelasting, zijn de in artikel 90, 
1°, bedoelde diverse inkomsten in beginsel afzonderlijk belastbaar tegen de aanslagvoet 
van 33 pct. (artikel 171, 1°, a).

Bovendien heeft artikel 90, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen betrek-
king op "winst of baten ... die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een 
beroepswerkzaamheid,  voortkomen uit  enige prestatie,  verrichting of  speculatie  of  uit 
diensten bewezen aan derden", zodat de beroepsinkomsten door de wet uitgesloten zijn 
van het toepassingsgebied van artikel 90, 1°.

Te dezen leidt het bestreden arrest uit de uiteenzetting van de feiten in de conclusie van 
de eisers af "dat de eisers frequente en met elkaar verbonden verrichtingen hebben opge-
zet", wat de omschrijving zelf is van de beroepswerkzaamheid, en "dat de betrokken goe-
deren werden geïnvesteerd als bedrijfsvermogen". Het besluit daaruit dat de administratie 
op grond van de feiten, "in hun geheel beschouwd de administratie had kunnen beslissen 
de inkomsten van (de eisers) te belasten als bedrijfswinsten op basis van artikel 24, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992" betreffende de winsten van de nij-
verheids- en handelsondernemingen. Het verwijst wat dat betreft naar het arrest van het 
Hof van Cassatie van 1 februari 2002 (A.C., nr. 77) dat het cassatieberoep tegen een vorig 
arrest van dezelfde kamer van het Hof van Beroep te Luik verworpen had. Dat arrest had 
om analoge redenen beslist dat de vergoedingen die de leden van een familie hadden ont-
vangen in ruil voor de vergunning om afval te storten op haar gronden, wettig als exploi-
tatiewinsten waren belast.

Nadat het arrest evenwel had gekozen voor de toepassing van artikel 90, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, beslist het dat "de toepassing van laatstge-
noemd artikel te dezen in elk geval wettig is, aangezien uit de boven vastgestelde gege-
vens blijkt dat hier geen sprake is van een normaal beheer van een privévermogen, zodat 
de door (de eisers) op de deelbewijzen gerealiseerde meerwaarde belastbaar is, ook al wa-
ren die deelbewijzen oorspronkelijk in privéhanden".

Gelet op het feit dat de belastingwet de openbare orde raakt, staat het niet aan de ver-
weerder om de inkomsten die het karakter van beroepsinkomsten bezitten te belasten als 
diverse inkomsten, ook al is het stelsel van de diverse inkomsten voordeliger voor de be-
lastingschuldige.

Aangezien het hof van beroep oordeelde dat de meerwaarden werden verkregen op goe-
deren die voor het bedrijfsvermogen van de eisers werden aangewend en dat die meer-
waarden krachtens artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen belastbaar 
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waren als beroepsinkomsten, heeft het niet zonder de in het middel aangegeven bepalin-
gen te schenden kunnen beslissen dat de heffing van de belasting op de meerwaarde met 
toepassing van artikel 90, 1°, "te dezen wettig was": het had de heropening van het debat 
moeten bevelen teneinde de partijen in staat te stellen dienaangaande verweer te voeren 
en, indien na afloop van dat nieuwe debat, het hof van beroep bij zijn standpunt bleef, had 
het de litigieuze aanslagen moeten vernietigen, wat de verweerder de mogelijkheid zou 
hebben gegeven om de litigieuze meerwaarden met toepassing van artikel 355 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ten name van de eisers opnieuw te belasten als be-
drijfsinkomsten (onder voorbehoud van het recht van de eisers om een bezwaar in te die-
nen tegen die nieuwe aanslagen).

Door op de bovengenoemde gronden te beslissen "dat de omschrijving als diverse in-
komsten wettig is", schendt het bestreden arrest derhalve alle in het middel aangegeven 
bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Na onder meer erop te hebben gewezen "dat de litigieuze activiteiten bijzonder 

goed georganiseerd waren", "dat de verrichtingen frequent voorkomen en met el-
kaar verbonden zijn" en "dat de betrokken goederen als bedrijfsvermogen zijn 
geïnvesteerd", neemt het arrest aan dat "de administratie op grond van die gege-
vens (...), in hun geheel beschouwd, had kunnen beslissen de inkomsten van de 
(eisers) te belasten als bedrijfswinsten", op basis van artikel 24, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat betrekking heeft op de winsten van 
de nijverheids- en handelsondernemingen.

Na te hebben vastgesteld dat "de administratie evenwel gekozen heeft voor de 
meer voordelige toepassing van artikel 90, 1°, van het (Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992)", beslist het arrest dat de belasting op die grondslag wettig 
is, op grond dat "uit de boven vastgestelde gegevens blijkt dat hier geen sprake is 
van een normaal beheer van een privévermogen".

Aangezien het arrest oordeelt dat de eisers "frequente en met elkaar verbonden 
verrichtingen hebben opgezet" en dat "de betrokken goederen als bedrijfsvermo-
gen zijn geïnvesteerd", beslist het arrest niet wettig dat de litigieuze meerwaar-
den als diverse inkomsten konden worden belast in de zin van artikel 90, 1°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

De overige middelen hoeven niet te worden onderzocht, aangezien zij niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep 
van de verweerder ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

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

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 635

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - FAILLISSEMENTSCURATOR - 
ONRECHTMATIGE VERDUISTERING VAN GELDBEDRAGEN - TERUGBETALING - AFTREKBAARHEID

Het arrest dat beslist dat de door een faillissementscurator gedane terugbetalingen van de  
door hem in die hoedanigheid ontvangen bedragen die hij onrechtmatig in zijn voordeel  
heeft verduisterd, aftrekbare beropskosten zijn, wordt niet naar recht verantwoord door 
de overweging dat de bedragen enkel door de beroepswerkzaamheid konden worden 
verkregen en dat de verplichting tot terugbetaling eveneens een beroepsmatig karakter  
had1. (Art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. C. Ph. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 juni 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 een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 373, §1, van dat wetboek, zoals het bestond voor de wijziging ervan door arti-

kel 33 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Aangevochten beslissingen
Na kennis te hebben genomen van een "geschil over de vraag of de gedurende de litigi-

euze aanslagjaren gedane terugbetalingen van bedragen die (de verweerder) voordien in 
zijn  voordeel  verduisterd  had  binnen  het  kader  van zijn  werkzaamheden  als  faillisse-
mentscurator, al dan niet aftrekbare beroepskosten zijn", en, na eraan te hebben herinnerd 

1 Zie concl. O.M., Pas., 2007, nr. 635.
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"dat beroepsuitgaven die zijn welke inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, dat 
wil zeggen die welke wegens hun aard onafscheidelijk met de beroepswerkzaamheid ver-
bonden zijn",

beslist het hof van beroep,
enerzijds, "dat moet worden aangenomen dat de door (de verweerder) gedane terugbe-

talingen van verduisterde bedragen te dezen beroepslasten zijn", op grond:
-"dat (de verweerder) de verduisterde bedragen maar heeft kunnen verkrijgen door zijn 

beroepswerkzaamheid, zodat ze onafscheidelijk hiermee verbonden zijn";
-"dat in dezelfde zin de op (de verweerder) rustende verplichting tot terugbetaling die 

aanleiding heeft gegeven tot de litigieuze betalingen alleen haar oorsprong vond in de ver-
goeding voor fouten die in de uitoefening van diezelfde werkzaamheid waren begaan, (zo-
dat) die verplichting eveneens een beroepsmatig karakter had";

-"dat, zoals het al dan niet belastbaar karakter van de vergoedingen niet afhangt van 
hun rechtmatigheid, er wat dat betreft geen enkele reden bestaat om een onderscheid te 
maken naargelang de verplichting tot terugbetaling haar oorsprong vindt in een opzettelij-
ke dan wel in een onopzettelijke fout";

-"dat het niet belangrijk is dat de terugbetalingen pas zijn verricht nadat (de verweer-
der) zijn vroegere werkzaamheid als advocaat en faillissementscurator heeft  stopgezet, 
aangezien het Arbitragehof (heeft) beslist dat de artikelen 49 en 53, 1°, (van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, 
doordat de kosten en uitgaven die wegens een vroegere beroepswerkzaamheid noodzake-
lijk waren maar pas werden gedragen na de stopzetting ervan, niet aftrekbaar zijn";

en, anderzijds, dat "blijkt dat er tweemaal belasting is geheven waardoor ontheffing 
dient te worden verleend op grond van artikel 376 (van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992), daar er belasting is geheven op de bedragen die verduisterd zijn geduren-
de vroegere aanslagjaren en die belasting is geheven zonder aftrek van dezelfde bedragen 
die gedurende de litigieuze aanslagjaren werden teruggegeven, dat die dubbele belasting 
manifest (is), te meer daar de administratie het te belasten bedrag van de verduisterde in-
komsten vastgesteld heeft na kennis te hebben genomen van het bestaan en het bedrag van 
de door (de verweerder) gedane terugbetalingen";

het hof bevestigt aldus het vonnis, op 12 maart 2003 gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen, dat met toepassing van artikel 376, §1, 1°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 "de ontheffing bevolen had van de aanslagen in de perso-
nenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting, die waren gevestigd onder respec-
tievelijk de artikelen 757.599.174,761.498.175, 771.922.993, 783.880.884 en 792.004.745 
van het kohier voor de aanslagjaren 1995 tot 1998 dat is opgemaakt voor de opbrengst 
van de directe belastingen van Doornik I".

Grieven
De dubbele belasting die aanleiding kan geven tot ambtshalve ontheffing met toepas-

sing van artikel 376, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, veronder-
stelt dat een en hetzelfde inkomen verschillende malen wordt belast, waarbij de ene belas-
ting de andere wettelijk uitsluit, met dien verstande dat alleen de onwettig vastgestelde be-
lasting aanleiding kan geven tot ambtshalve ontheffing.

De ambtshalve ontheffing van de litigieuze belastingen wegens dubbele belasting is 
derhalve onderworpen aan de voorwaarde dat de gedurende de litigieuze aanslagjaren ge-
dane terugbetalingen van de bedragen die de verweerder vroeger in zijn voordeel verduis-
terd had in de uitoefening van zijn werkzaamheid als faillissementscurator, wettelijk kun-
nen worden aangemerkt als aftrekbare beroepskosten.

Ook al kunnen de door de verweerder verduisterde bedragen worden beschouwd als een 
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bedrijfsinkomen dat te zijnen name belastbaar is, omdat zij, al is het onrechtstreeks, voort-
komen uit werkzaamheden van allerlei aard en de wet onder meer de voordelen van aller-
lei aard die verkregen zijn wegens of in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid tot 
de belastbare bedrijfsinkomsten rekent, toch zijn de latere terugbetalingen van de bedra-
gen die de betrokkene verduisterd had en die te zijnen name als bedrijfsinkomsten belast 
werden, daarom nog geen wettelijk aftrekbare beroepskosten, daar deze inherent moeten 
zijn aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, aangezien, krachtens artikel 53,1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, "als beroepskosten (die aftrekbaar 
zijn met toepassing van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
niet worden aangemerkt, de uitgaven van persoonlijke aard, zoals (...) alle (...) uitgaven 
die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn".

Uit het feit immers dat de verweerder de verduisterde bedragen alleen heeft kunnen 
verkrijgen door zijn beroepswerkzaamheid als advocaat,  en meer bepaald als faillisse-
mentscurator, volgt nog niet dat de in de uitoefening van die werkzaamheid verduisterde 
gelden daarmee onafscheidelijk verbonden zijn, zoals het bestreden arrest beslist, tenzij er 
wordt aangenomen dat de toe-eigening, door een faillissementscurator, van bedragen die 
verschuldigd zijn aan de gezamenlijke schuldeisers, specifiek valt onder de hem door de 
rechtbank van koophandel gegeven opdracht, wat uitgesloten is.

In dezelfde zin kan de terugbetaling van de verduisterde bedragen tot vergoeding van 
de fouten die in de uitoefening van die werkzaamheid als curator zijn begaan, niet worden 
aangemerkt als de nakoming van een beroepsmatige verplichting, aangezien die fouten 
geen eenvoudige dwalingen zijn omtrent de feiten of omtrent het recht, die zijn begaan in 
de uitoefening van het curatorschap, maar bestaan in de doelbewuste toe-eigening van 
verschillende bedragen die toekwamen aan de gezamenlijke schuldeisers. Die toe-eige-
ning is werkelijk onverenigbaar met de door de rechtbank van koophandel aan de curator 
gegeven opdracht. Artikel 575, 4°, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, dat van 
toepassing was tijdens de jaren 1994 tot 1998, bepaalt immers uitdrukkelijk dat die toege-
ëigende bedragen moeten worden teruggegeven, zodat die terugbetaling een gevolg is die 
de wet zelf verbindt aan handelingen die weliswaar in de uitoefening van de werkzaam-
heid van curator zijn verricht, maar opzettelijk buiten die werkzaamheid en in strijd met 
de strafwet hebben plaatsgevonden.

Daaruit volgt dat de litigieuze terugbetalingen niet inherent zijn aan de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid van de verweerder, daar ze niet in een noodzakelijk verband 
staan met die uitoefening zoals door de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 wordt vereist en dat, derhalve, de aftrek ervan als beroepskosten 
in elk geval moet worden geweigerd, daar de vraag of de beroepswerkzaamheid als faillis-
sementscurator op het ogenblik van de terugbetalingen al dan niet stopgezet is als zodanig 
zonder enige invloed blijft op de weigering van de aftrek ervan en het arrest van het Arbi-
tragehof van 21 juni 2000 waarop het bestreden arrest zich baseert te dezen zonder toepas-
sing blijft.

Uit het bovenstaande volgt dat het arrest zijn beslissing niet naar recht verantwoordt dat 
de terugbetalingen van de bedragen die de verweerder in de uitoefening van zijn beroeps-
werkzaamheid  als  faillissementscurator  verduisterd  had,  als  aftrekbare  beroepskosten 
moeten worden aangemerkt die aanleiding kunnen geven tot dubbele belasting waarvoor 
ambtshalve ontheffing moet worden verleend en dat het integendeel de in het middel aan-
gegeven wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992 volgt dat de uitgaven als beroepskosten kunnen worden aange-
merkt wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.
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Het arrest stelt vast dat de verweerder de bedragen die hij in zijn hoedanigheid 
van faillissementscurator had ontvangen, onrechtmatig in zijn voordeel verduis-
terd heeft.

Door te oordelen dat de verweerder die bedragen enkel door zijn beroepswerk-
zaamheid heeft kunnen verkrijgen en dat zijn verplichting tot terugbetaling even-
eens een beroepsmatig karakter had, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn 
beslissing dat de terugbetalingen moeten worden aangemerkt als aftrekbare be-
roepskosten en, derhalve, dat er sprake is van dubbele belasting waarvoor ambts-
halve ontheffing moet worden verleend.

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

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

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Willemart, Brussel.

Nr. 636

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BATEN UIT VRIJE BEROEPEN EN UIT 
WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN - ONROEREND VERMOGEN - VOORTDURENDE EN 
GEWOONLIJKE BEZIGHEID - GEEN NORMAAL BEHEER VAN EEN PRIVÉVERMOGEN - GEVOLG

Het  arrest  is  naar  recht  verantwoord  wanneer  het  beslist  dat  de  inkomsten  uit  het  
onroerend vermogen die voortkomen uit een geheel van verrichtingen die vaak genoeg  
voorkomen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een  
voortdurende en gewoonlijke bezigheid en die niet bestaan in het normale beheer van 
het privévermogen van de partijen, bedrijfsinkomsten zijn en als zodanig belastbaar zijn.  
(Artt. 23, §1 en 27, eerste lid, W.I.B. 1992)

(P.D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën) 

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 23, §1, 27, 37, 90, 1°, 339 en 340 van het Wetboek van de Inkomsten-

belastingen 1992;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de inkomsten uit het onroerend vermogen van de eisers beroepsin-

komsten zijn om de volgende redenen:
"uit het door de administratie in aanmerking genomen aflossingsplan (...) blijkt dat de 

totale som van de in aanmerking genomen aankoopprijzen 15.340.000 frank bedraagt (...);
gelet op de huurprijzen (...) is de verkoopwaarde van de onroerende goederen heel wat 

hoger;
(...)
de bezittingen van de (eisers) die verkregen zijn met hun spaargeld, nalatenschappen of 

schenkingen staan buiten elke verhouding tot de omvang van het vastgoedvermogen, de 
kostprijs van de aanpassings- en renovatiewerken aan de litigieuze onroerende goederen 
en de verkoopwaarde van die goederen;

in de meeste gevallen zijn de goederen niet verkocht;
gelet op de gezinslasten van de (eisers) kan met het loon van D. P. niet erg veel worden 

gespaard;
de litigieuze aankopen vallen niet onder het normale beheer van een privévermogen, 

aangezien zij meestal niet zijn verricht met vroegere uitgaven van persoonlijk spaargeld, 
een schenking, een erfenis of een legaat;

de litigieuze aankopen impliceren dat er haast systematisch een beroep wordt gedaan op 
leningen;

daar de leningen bestemd zijn om terugbetaald te worden met huurgeld, is iedere lening 
onderworpen aan het bewijs van de rendabiliteit van het project;

de omvang van de aanpassings- en renovatiewerkzaamheden aan de litigieuze onroe-
rende goederen werd hierboven uiteengezet; de (eisers) geven toe 'dat zij, behalve voor de 
werken waarvoor gespecialiseerde werklui nodig zijn, nooit met gespecialiseerde bedrij-
ven, ongeacht of het architecten, aannemers of vastgoedkantoren zijn, hebben gewerkt om 
de onroerende goederen te verkrijgen';

(...)
het herhaaldelijk karakter van de verrichtingen blijkt uit het feit dat over een periode 

van 13 jaar 33 onroerende goederen zijn verkregen; het onderling verband ertussen blijkt 
uit het nagestreefde oogmerk, dat erin bestaat onroerende goederen tegen een lage prijs 
aan te kopen om ze te restaureren en te verhuren;

het is aangetoond dat die verrichtingen het normale beheer van een privévermogen te 
buiten gingen;

het beroepsmatig karakter van die verrichtingen wordt bevestigd door het haast syste-
matisch beroep doen op leningen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de renda-
biliteit van het project moet worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en res-
tauratiewerken, de inschrijving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 tot 
1992 als 'vastgoedactiviteiten' en door het administratieve beheer van een geheel van ver-
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huurde goederen;
het betreft hier dus wel degelijk een geheel van verrichtingen die frequent genoeg voor-

komen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een doorlo-
pende en gewoonlijke bezigheid die niet bestaat in het normale beheer van een privéver-
mogen; het gaat met andere woorden om een winstgevende bezigheid in de zin van artikel 
27, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaruit baten voortkomen 
in de zin van artikel 23, §1, 2°, van dat wetboek".

Grieven
Eerste onderdeel
De inkomsten uit  een onroerend vermogen zijn a priori  "inkomsten van onroerende 

goederen" in de zin van de artikelen 7 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992; zij kunnen enkel heromschreven worden als beroepsinkomsten wanneer 
de bezittingen die deze inkomsten voortbrengen "worden aangewend voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten" in de zin van artikel 37 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het arrest kon dus niet beslissen dat de door de eisers ontvangen huurgelden belastbaar 
waren als beroepsinkomsten zonder vooraf vast te stellen dat de betrokken onroerende 
goederen wel degelijk waren aangewend "voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid" van de eisers, dat  wil  zeggen wel degelijk waren gebruikt  als middelen om die 
werkzaamheid te verrichten (schending van de artikelen 7 en 37 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen).

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen berust  immers op een grondbeginsel,  de 
bronnenleer (Bours, La notion de revenus taxables en matière d'impôt direct, Gembloux, 
Duculot, 1952, p. 2; Deschrijver, noot onder Cass., 15 september 1997, R.G.F. , 1998, p. 
71, nr. 6).

Volgens die leer "is een inkomen alleen belastbaar wanneer en in zoverre de belasting-
plichtige het haalt uit een in de wet vermelde bron, te dezen een onroerend goed, een roe-
rend goed, een kapitaal of een beroepswerkzaamheid" (Deschrijver, op. cit.).

Het belastingwetboek voert aldus duidelijk vier afzonderlijke categorieën van inkom-
sten in:

- de inkomsten uit onroerende goederen (artikelen 7 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992)

- de inkomsten uit roerende goederen (artikelen 17 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992)

- de beroepsinkomsten (artikelen 23 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992)

- de diverse inkomsten (artikelen 90 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992).

Geen van die categorieën heeft voorrang op de andere.
Het betreft hier met andere woorden wel degelijk vier aparte categorieën inkomsten, 

met elk hun eigen definitie en hun eigen regels: "het spreekt vanzelf dat een belastbaar in-
komen niet tegelijkertijd als een roerend en als een beroepsinkomen kan worden aange-
merkt. De opzet van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (en de bronnenleer) verzet 
zich daartegen (...)" (Deschrijver, op. cit., p. 72, nr. 8)

Te dezen zijn de inkomsten uit een onroerend vermogen dus wel degelijk a priori on-
roerende inkomsten. In dezelfde zin zijn inkomsten die "rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortkomen uit werkzaamheden van alle aard" wel degelijk - a priori - beroepsinkomsten 
(artikel 23 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
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Inkomsten uit onroerende goederen kunnen dus enkel van categorie "wisselen" indien 
de wet dat bepaalt.

Dat is bijvoorbeeld het geval met het bovenvermelde artikel 37 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, maar dat is enkel van toepassing indien de voorwaarden daar-
toe vervuld zijn.

Te dezen is dus vereist dat de betrokken onroerende goederen worden gebruikt voor de 
beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten.

Als zodanig worden aldus beschouwd de onroerende of roerende goederen "die de be-
lastingplichtige (...) in een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming heeft gebruikt" 
of  "voor  de  uitoefening  van  een  vrij  beroep,  ambt,  post  of  winstgevende  bezigheid" 
(Comm. I.B., 1992, 37/3): bijvoorbeeld het kadastraal inkomen van een onroerend goed 
dat wordt gebruikt voor een beroepswerkzaamheid (Coppens en Bailleux, Droit fiscal, Les 
impôts sur les revenus, Brussel, Larcier, p. 71); de interesten, betaald aan een bank die 
geld heeft geleend; dat geld wordt immers gebruikt voor de beroepswerkzaamheid van de 
bankier (Coppens en Baileux, op. cit., p. 70); de inkomsten uit roerende waarden van een 
wisselagent: die waarden worden immers gebruikt voor de uitoefening van het beroep van 
wisselagent (Dassesse en Minne, Droit fiscal, Brussel, Bruylant, 1991, p. 358).

Het roerend of onroerend goed waaruit de inkomsten voortkomen moet dus in de zin 
van artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 noodzakelijkerwijs 
worden aangewend voor een exploitatie, met andere woorden worden gebruikt als middel 
voor die exploitatie.

De parlementaire voorbereiding van artikel 37 (het vroegere artikel 19 van de gecoördi-
neerde wetten van 1962) bevestigt zulks: "Artikel 19 regelt het kiese geval van inkomsten 
die kunnen worden gerangschikt in twee van de bij artikel 3 bedoelde categorieën (artikel 
3 omschrijft de verschillende categorieën belastbare inkomsten, namelijk de inkomsten uit 
roerende goederen, de inkomsten uit onroerende goederen, bedrijfsinkomsten en diverse 
inkomsten). Zulks is het geval voor inkomsten uit roerende en onroerende goederen die in 
een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming zijn geïnvesteerd (kadastraal inkom-
sten,  huurgelden  van  onroerende  goederen,  bankinteresten,  inkomsten  uit  portefeuille, 
etc.). Deze inkomsten zijn, eensdeels, inkomsten uit onroerende goederen of opbrengsten 
van roerende kapitalen en goederen en, anderdeels, bedrijfsinkomsten. Artikel 19 stelt als 
principe dat dergelijke inkomsten uitsluitend zullen worden beschouwd als bedrijfsinkom-
sten" (Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 264-1).

Volgens het verslag van de Kamercommissie trouwens "zijn de onroerende goederen en 
de effecten of andere roerende kapitalen belegd in een onderneming, productieve elemen-
ten zowel als het materieel en de uitrusting dienende tot de eigenlijke exploitatie van de 
onderneming. De inkomsten uit deze onroerende en roerende goederen en kapitalen dra-
gen bij tot het vormen van de exploitatiewinst en verkrijgen derhalve daardoor het karak-
ter van bedrijfsinkomsten. Om deze reden bepaalt artikel 19 dat bedoelde inkomsten uit 
onroerende en roerende goederen dienen aangegeven als hebbende het karakter van be-
drijfsinkomsten, zodat de uitslagen van de onderneming niet dienen onderverdeeld in in-
komsten uit onroerende of roerende goederen en eigenlijke exploitatie-inkomsten".

Bij wijze van besluit kon het arrest dus niet zonder vast te stellen dat de voorwaarden 
voor de toepassing van artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vervuld 
waren, beslissen dat de door de eisers ontvangen inkomsten uit onroerende goederen niet 
meer onder de categorie van onroerende inkomsten vielen in de zin van artikel 7 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, maar dienden beschouwd te worden als in-
komsten van de categorie "beroepsinkomsten" in de zin van artikel 23 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992.

Tweede onderdeel
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De inkomsten die voortkomen uit "verrichtingen van normaal beheer van een privé-ver-
mogen, bestaande in onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen", 
zijn niet belastbaar (artikel 90, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

In geen van die redenen stelt het arrest vast dat de betrokken onroerende inkomsten niet 
de uitkomst zijn van verrichtingen van normaal beheer.

Het hof van beroep oordeelt weliswaar dat de eisers hun onroerende goederen hebben 
verkregen in een feitelijke context die - volgens het hof - een "normaal beheer van een pri-
vévermogen" uitsluit (herhaalde aankopen, de verkoopwaarde van de onroerende goede-
ren, de omvang van de renovatiewerken, gebrek aan persoonlijke middelen, etc.), maar 
niet dat het verhuren zelf (dat de litigieuze inkomsten oplevert) eveneens buiten dat "nor-
male beheer" valt.

Het arrest kon dus niet wettig beslissen dat de tussen 1993 en 1995 door de eisers ont-
vangen onroerende inkomsten niet voortkwamen uit "verrichtingen van normaal beheer", 
zonder daarbij de facto vast te stellen dat de werkzaamheid die de betrokken inkomsten 
opbracht, zelf werd utgeoefend onder voorwaarden die een "normaal beheer van een pri-
vévermogen" uitsloten (schending van de artikelen 7 en 90, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992).

Derde onderdeel
Om belast te kunnen worden als "baten" in de zin van de artikelen 23, §1, 2° en 27 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, moet een winstgevende bezigheid, wan-
neer het natuurlijke personen betreft,  een geheel van verrichtingen zijn die niet  alleen 
vaak genoeg voorkomen, maar  tevens in  de uitoefening van een beroep plaatsvonden 
(Cass., 23 april 1968, A.C., 1968, p. 1070).

Te dezen oordeelt het arrest dat "het bestaan van een omvangrijk onroerend vermogen 
een niet te verwaarlozen geheel van administratieve taken vergt (plaatsbezichtiging door 
potentiële huurders, gesteldheid van de plaats bij de aanvang en het einde van de huur, op-
maak, ondertekening en registratie van de huurovereenkomsten, inning van de huurgel-
den,  uitvoering van andere dan huurstellingen, opvolging van de eventuele geschillen, 
sluiten van verzekeringen tegen brand, betaling van verschillende facturen ...)".

Die "administratieve taken" zijn al die welke een "goed huisvader" moet verrichten als 
hij zijn privévermogen wil behouden of vergroten.

In geen van die overwegingen noch in enige andere stelt het arrest wettig vast dat de ei-
sers een beroepswerkzaamheid als vastgoedmakelaar uitoefenden.

In het bijzonder de vaststellingen van het arrest volgens welke "het beroepsmatig ka-
rakter van die verrichtingen" bevestigd wordt door het haast systematisch beroep op lenin-
gen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de rendabiliteit van het project moet 
worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en restauratiewerken, de inschrij-
ving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 tot 1992 als 'vastgoedactivitei-
ten" en "door het administratieve beheer van een geheel van verhuurde goederen" dat 
eveneens bestaat uit de handelingen die ieder goed huisvader die een omvangrijk vast-
goedvermogen beheert, moet verrichten (op straffe van ambtshalve, in beginsel, de daden 
"van normaal beheer" uit te sluiten in geval van een "omvangrijk" vermogen). Het feit dat 
de (eisers) van 1987 tot 1992 in het handelsregister waren ingeschreven kan niet in aan-
merking genomen worden, daar die tijdsspanne voor de litigieuze aanslagjaren viel.

In het bovengenoemde arrest van 23 april 1968 heeft het Hof van Cassatie aldus beslist 
dat, indien de door de feitenrechter vermelde werkzaamheden "door elke bouwer en ver-
koper kunnen worden verricht, ook wanneer hij zich ertoe beperkt zijn eigen patrimonium 
te  beheren",  de  toepassing van de belasting op beroepsinkomsten niet  verantwoord is 
(Cass., 23 april 1968, op. cit.).
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De conclusies van het Hof van Beroep te Bergen volgens welke het "hier dus wel dege-
lijk een geheel van verrichtingen betreft die frequent genoeg voorkomen en voldoende 
met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een doorlopende en gewoonlijke 
bezigheid, die niet bestaat in het normale beheer van een privévermogen" , maken het al 
evenmin mogelijk de belastingen van die inkomsten naar recht te verantwoorden als be-
roepsinkomsten, aangezien alle, door de eisers gestelde handelingen die zijn welke ieder 
goed huisvader, die eigenaar is van een omvangrijk onroerend vermogen, moet verrichten, 
als hij zijn vermogen oordeelkundig als "goed huisvader" wil beheren (schending van de 
artikelen 23, §2°, en 27 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eerste drie onderdelen:
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de aanslagen in de per-

sonenbelasting die ten name van de eisers zijn gevestigd op de inkomsten die hij 
heeft verkregen uit de verhuring van verschillende, hem toebehorende onroeren-
de goederen.

Artikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
beroepsinkomsten alle inkomsten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks voortko-
men uit werkzaamheden van alle aard, zoals met name de baten.

Artikel 27, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat baten alle inkomsten zijn uit 
een vrij beroep, een ambt of post en alle, niet als winst of als bezoldigingen aan 
te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid.

Het arrest oordeelt dat "het herhaaldelijk karakter van de verrichtingen blijkt 
uit het feit dat over een periode van 13 jaar 33 onroerende goederen zijn verkre-
gen; dat het onderling verband ertussen blijkt uit het nagestreefde oogmerk, dat 
erin bestaat onroerende goederen tegen een lage prijs aan te kopen om ze te res-
taureren en te verhuren; dat het is aangetoond dat die verrichtingen het normale 
beheer van een privévermogen te buiten gingen; dat het beroepsmatig karakter 
van die verrichtingen wordt bevestigd door het haast systematisch beroep op le-
ningen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de rendabiliteit van het pro-
ject dient te worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en restaura-
tiewerken, de inschrijving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 
tot 1992 als 'vastgoedactiviteiten' en door het administratieve beheer van een ge-
heel van verhuurde goederen; dat het hier wel degelijk een geheel van verrichtin-
gen betreft die frequent genoeg voorkomen en voldoende met elkaar verbonden 
zijn om te worden aangemerkt als een doorlopende en gewoonlijke bezigheid die 
niet bestaat in het normale beheer van een privévermogen; het gaat met andere 
woorden om een winstgevende bezigheid in de zin van artikel 27, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaruit baten voortkomen in de zin 
van artikel 23, §1, van dat wetboek".

Door die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat 
de door het vastgoedvermogen van de eisers opgebrachte inkomsten bedrijfsin-
komsten zijn en als zodanig belastbaar zijn.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Th. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 637

1° KAMER - 14 december 2007

DWANGSOM - OPHEFFING - HOOFDVEROORDELING MET DWANGSOM - HOGER BEROEP - 
BEVOEGDHEID

De rechter die, op het hoger beroep tegen een beslissing die een hoofdveroordeling met  
dwangsom uitspreekt, nagaat of de dwangsom reeds van meet af aan onder de door de  
eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerechtvaardigd was, maakt geen 
toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek1. (Art. 1385quinquies, 
Ger.W.)

(D. J-M. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1138,2° en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter 

niet ambtshalve een geschil mag opwerpen waarvan de partijen het bestaan bij conclusie 
hebben uitgesloten en dat de openbare orde niet raakt.

Aangevochten beslissingen
Na kennis te hebben genomen van het hoger beroep van de verweerder tegen de be-

1 Zie  Cass.,  18  feb.  1988,  AC.,  1987-88,  nr.  373  en  concl.  adv.-gen.  PIRET,  15  mei  1988,  AR 
C.97.0263.F, Pas., 1998, nr. 256, 12 nov. 1999, AR C.98.0487.F, AC., 1999, nr. 603; Ben. GH., 15 
april  1992,  nr.  A 91/2, Jurisprudentie 1992,  p.  89;  O. MIGNOLET,  "La révision de l'astreinte:  une 
impossible équation", RCJB 2005, pp. 726 e.v., inz. Nr. 54, p. 772-773.
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schikking waarbij de voorzitter van de Rechtbank te Charleroi in kort geding het verzet 
van de verweerder verworpen had tegen de beschikking van 12 april 2002 waarin hij, op 
eenzijdig verzoekschrift van de eisers, een gerechtelijk bewaarder had aangewezen om de 
fotokopieën te bewaren van de aan de eisers toebehorende stukken die door de beambten 
van de verweerder in beslag genomen waren naar aanleiding van een door de eerste eiser 
op de luchthaven van Gosselies op 11 april 2002 uitgevoerde douanecontrole, en aan de 
verweerder of diens beambten verschillende bevelen had gegeven en hen een verbod had 
opgelegd waaraan hij drie soorten dwangsommen had verbonden: (a) voor de verplichting 
die aan het naar de luchthaven van Charleroi gedetacheerde diensthoofd van het bestuur 
van douane en accijnzen is opgelegd om elk van zijn betrokken collega's "terstond" op de 
hoogte te brengen wordt een eerste dwangsom van 50.000 euro opgelegd; (b) aan de ver-
plichting voor diezelfde ambtenaar om "binnen een termijn van twee uur vanaf de beteke-
ning van de beschikking" de fotokopieën van de litigieuze stukken aan de gerechtelijk be-
waarder te overhandigen wordt een tweede dwangsom verbonden van 25.000 euro per 
stuk, kopie of analyse die na die termijn worden bijgehouden; (c) ten slotte wordt een der-
de dwangsom van 25.000 euro per overtreding verbonden aan het verbod voor iedere be-
ambte of ambtenaar die inzage genomen heeft van die stukken, kopieën of analyses om op 
enigerlei wijze tussen te komen in elk dossier of elke procedure betreffende de eisers of 
de met hen gelieerde of in de stukken vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen;

en na te hebben vastgesteld dat de tweede dwangsom met ingang van 12 april 2002 ver-
beurd wordt omdat de beambten van de verweerder de litigieuze stukken niet binnen de in 
de beschikking bepaalde termijn aan de gerechtelijk bewaarder hebben overhandigd, en na 
te hebben beslist dat de eerste rechter terecht het verzet van de verweerder tegen de aan-
wijzing van een gerechtelijk bewaarder en tegen de maatregelen, bedoeld om de overhan-
diging van de litigieuze stukken aan hem te verzekeren, verworpen heeft, doet het hof van 
beroep de beschikking van de eerste rechter, in zoverre ze de dwangsommen betreft, te-
niet, verklaart het, met wijziging van die beschikking, het verzet van de verweerder tegen 
de beschikking van 12 april 2002 ten dele gegrond, beveelt het de opheffing van de in die 
beschikking bepaalde dwangsommen en, meer bepaald, de opheffing van de dwangsom 
die verbonden is aan de verplichting van de verweerder om binnen een termijn van twee 
uur te rekenen van de betekening van die beschikking de litigieuze stukken aan de gerech-
telijk bewaarder te overhandigen.

Het arrest grondt zijn beslissing om de dwangsommen op te heffen op de volgende re-
denen:

(1)"(de verweerder) eist met name de toepassing van artikel 1385quinquies van het Ge-
rechtelijk Wetboek dat de rechter die de dwangsom bevolen heeft het recht geeft deze op 
te heffen, te verminderen of de looptijd ervan op te schorten gedurende een bepaalde ter-
mijn ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen; alvorens de eventuele toepassing 
van die bepaling te overwegen, dient de rechter de redelijkheid na te gaan van de voor-
waarden voor de toepassing van de dwangsommen, die zijn opgelegd in de beschikking 
waartegen verzet is gedaan, en met name van de termijnen van tenuitvoerlegging, los van 
de omstandigheden waarin te dezen de betekening en de tenuitvoerlegging van die be-
schikking zijn geschied";

(2) "de (eisers) erkennen (...) dat de (enige) dwangsom van 50.000 euro 'uiteraard niet 
verschuldigd is'; dat derhalve niets de opheffing ervan in de weg staat";

(3) "de beschikking van 12 april 2002 wijst de ambtenaar aan die belast is met de ten-
uitvoerlegging ervan wat betreft de bevelen waaraan de eerste twee dwangsommen ver-
bonden zijn; dat is namelijk het 'naar de luchthaven van Charleroi gedetacheerde dienst-
hoofd van het bestuur van douane en accijnzen'; (de verweerder) verklaart, zonder op dat 
punt op rechtsgeldige wijze door de (eisers) te worden tegengesproken, dat geen enkele 



2482 HOF VAN CASSATIE 14.12.07 - Nr. 637 

ambtenaar van het bestuur van de douane aan die omschrijving beantwoordt en dat meer 
bepaald de beambten van de brigade van de douane en accijnzen van de luchthaven van 
Charleroi alsook de beambten van de in het "Centre Albert", place Albert I, nr. 4 te Char-
leroi ondergebrachte brigade van douane en accijnzen onder het gezag staan van de chef 
van de controle van de douane en accijnzen van Charleroi; het proces-verbaal van verhoor 
(van de eerste eiser) is niet opgemaakt door ambtenaren van het bestuur van douane en ac-
cijnzen van Charleroi, maar wel door ambtenaren van het bestuur van de bijzondere belas-
tingsinspectie (cel douane en accijnzen), rue de Fragnée, nr. 40 te Luik; de processen-ver-
baal van de vaststellingen zijn eveneens opgemaakt door het bestuur van de bijzondere 
belastingsinspectie, rue de Fragnée, nr. 40 te Luik; de (eisers) spreken (de verweerder) 
niet tegen wanneer deze verklaart dat (de eerste eiser) en zijn advocaat ervan op de hoogte 
zijn gebracht dat de litigieuze fotokopieën met een dienstvoertuig werden overgebracht 
naar het bestuur van de bijzondere belastingsinspectie te Luik, op het voormelde adres; de 
beschikking van 12 april 2002 legt een termijn van één uur op om de informatie te bezor-
gen aan ieder van de betrokken ambtenaren; zulks betekent dat de in die beschikking vast-
gestelde termijn van twee uur te rekenen van de betekening waarvoor de tweede dwang-
som is opgelegd, in werkelijkheid is teruggebracht tot één uur en dat binnen dat uur de li-
tigieuze fotokopieën moeten worden bijeengebracht, het vervoer ervan moet worden gere-
geld en dat de stukken effectief aan de gerechtelijk bewaarder, diens aangestelden of de 
door hem gemachtigde gerechtsdeurwaarder moeten worden overhandigd; een dergelijke 
termijn is uiteraard te kort, gelet vooral op de afstand tussen de steden Luik en Charleroi; 
de tweede dwangsom moet dus worden opgeheven, te meer daar zij is opgelegd per stuk, 
kopie of analyse die na die termijn worden bijgehouden, zodat zelfs reeds bij de geringste 
vertraging het totale bedrag verschuldigd wordt";

(4)" (de verweerder) klaagt terecht over het buitensporig karakter van het verbod dat 
aan iedere beambte of ambtenaar die inzage genomen heeft van de stukken, kopieën of 
analyses, wordt opgelegd om tussen te komen in elk dossier of in elke procedure waarin 
de (eisers) of de met hen gelieerde of in de stukken vermelde natuurlijke of rechtsperso-
nen betrokken zijn; dat verbod geldt immers voor de door beambten van het bestuur te 
vervullen taken, zonder dat wordt geëist dat de behandeling van het dossier of de opvol-
ging van de procedure volgt uit enig gebruik van de in de litigieuze fotokopieën vervatte 
gegevens; de (eisers) zijn bovendien niet de enigen die door die maatregel getroffen zijn, 
maar ook alle natuurlijke personen of rechtspersonen die met hen gelieerd zijn, zonder na-
dere precisering; (de verweerder) eist niet de opheffing van voormeld verbod, maar enkel 
de opheffing van de daaraan verbonden dwangsom; daar het hof (van beroep) niet ultra 
petita uitspraak kon doen, dient het derhalve alleen die dwangsom op te heffen";

(5)"de litigieuze fotokopieën zijn  aan de gerechtelijk  bewaarder  overhandigd op 15 
april 2002; krachtens artikel 1385bis, voorlaatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
dwangsom niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarin zij is vastge-
steld; een nieuwe dwangsom voor de afgifte van de litigieuze fotokopieën aan de gerech-
telijk bewaarder, dat wil zeggen een dwangsom waaraan nieuwe voorwaarden en, meer 
bepaald een langere termijn voor tenuitvoerlegging, zouden worden verbonden, zou geen 
reden van bestaan hebben, aangezien zij enkel verschuldigd zou kunnen zijn na de beteke-
ning van dit arrest, terwijl de beschikking van 12 april 2002 op dat punt reeds ten uitvoer 
gelegd is".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  1385quinquies van het  Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat  de rechter  die een 

dwangsom heeft opgelegd, in beginsel als enige bevoegd is om de opheffing, de opschor-
ting of de vermindering ervan te bevelen.
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Wanneer de dwangsom door de rechter in eerste aanleg is opgelegd, kan de appelrech-
ter in beginsel niet worden beschouwd als "de rechter die een dwangsom heeft opgelegd" 
in de zin van artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en die be-
voegd is om die dwangsom op te heffen, op te schorten of te verminderen.

Daarvan wordt alleen afgeweken wanneer in het dictum van de beslissing van de appel-
rechter: a) uitdrukkelijk wordt gezegd of daaruit ondubbelzinnig blijkt dat de appelrechter 
het in eerste aanleg gewezen vonnis geheel of ten dele heeft tenietgedaan wat betreft de 
hoofdveroordeling waaraan de dwangsom is verbonden of wat betreft de veroordeling tot 
die dwangsom, en wanneer de appelrechter op één van die punten een beslissing heeft ge-
wezen die afwijkt van het vonnis in eerste aanleg, in welk geval de appelrechter moet 
worden beschouwd als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, of wanneer b) het 
blijkt  dat  de  appelrechter  weliswaar  de  door  de  rechter  in  eerste  aanleg uitgesproken 
hoofdveroordeling en de daaraan verbonden dwangsom heeft bevestigd, maar een nieuwe 
hoofdveroordeling heeft uitgesproken en daaraan ofwel een nieuwe dwangsom ofwel de 
reeds de door de rechter in eerste aanleg opgelegde dwangsom heeft verbonden, in welk 
geval de appelrechter moet worden beschouwd als de rechter die de dwangsom eveneens 
heeft verbonden aan de door hem bevestigde hoofdveroordeling van de eerste rechter, en 
aan de aan die veroordeling verbonden dwangsom.

Derhalve kan de appelrechter die een veroordeling bevestigt waaraan een dwangsom 
verbonden is, niet zelf de opheffing van de door het beroepen vonnis opgelegde dwang-
som bevelen, indien hij de beslissing over de dwangsom niet ongedaan maakt.

Te dezen beperkt het arrest, onder het mom de beslissing van de eerste rechter op het 
punt van de dwangsom te wijzigen, zich ertoe de dwangsommen waartoe de verweerder 
door de eerste rechter is veroordeeld op te heffen en schendt het derhalve artikel 1385-
quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis wat betreft de hoofdveroor-

delingen die tegen de verweerder zijn uitgesproken, en het wijzigt dat vonnis 
door de dwangsommen die aan deze veroordelingen verbonden zijn, op te heffen.

Na eraan te hebben herinnerd dat de verweerder vorderde dat toepassing zou 
worden gemaakt van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, ver-
meldt het arrest dat, "de rechter, alvorens de eventuele toepassing van die bepa-
ling te overwegen, de redelijkheid dient na te gaan van de voorwaarden voor de 
toepassing van de dwangsommen die zijn opgelegd in de beschikking waartegen 
verzet is gedaan, en met name van de termijn van tenuitvoerlegging".

Op  het  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  die  een  hoofdveroordeling  met 
dwangsom uitspreekt, kan de rechter nagaan of de dwangsom reeds van meet af 
onder de door de eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerecht-
vaardigd was.

Aldus maakt het geen toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechte-
lijk Wetboek en schendt het die bepaling dus niet.

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

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 638

1° KAMER - 14 december 2007

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BELASTINGSCHULDEN - 
BETALING DOOR VERREKENING - TOEPASSING

2º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GERECHTELIJKE 
AANZUIVERINGSREGELING - MINIMUMDUUR

1º Uit de artikelen 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek en 334, tweede lid, van de  
programmawet van 27 december 2004 kan worden afgeleid dat de in het eerste lid van  
die  tweede  bepaling  vermelde  regel  volgens  welke  de  bevoegde  ambtenaar  onder 
bepaalde voorwaarden het recht heeft om elk aan een belastingschuldige terug te geven 
of  te  betalen  bedrag  onder  meer  binnen  het  kader  van  wetsbepalingen  inzake 
belastingen, aan te wenden ter betaling met name van verschillende belastingschulden, 
van toepassing is wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de  
procedure van collectieve schuldenregeling. (Art. 334, Programmawet 2004)

2º  De  gerechtelijke  aanzuivering,  als  geregeld  bij  artikel  1975/12  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek stelt geen enkele minimumduur vast. (Art. 1675/12, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. H.Y. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0076.F)

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

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 334,  inzonderheid tweede middel,  van de programmawet van 27 december 

2004;
- de artikelen 1 en 26, inzonderheid §§1 en 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
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gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003;
- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis legt het bestreden arrest een voorlopige aan-

zuiveringsregeling in het kader van de schuldbemiddeling op en veroordeelt het de eiser 
om het bedrag van 603,88 euro (na rechtzetting van een verschrijving van de eerste rech-
ter) terug te betalen aan de schuldbemiddelaarster, welk bedrag op 31 maart 2005 was 
verrekend door de ontvanger der directe belastingen te Virton, deelgemeente Aubange. 
Het beslist aldus op alle gronden en met overneming van de gronden van de eerste rechter, 
die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, en met name op de volgende gron-
den:

"(De eiser) bekritiseert  de beroepen beslissing, in zoverre zij slechts een voorlopige 
aanzuiveringsregeling aan de (eerste twee verweerders) heeft opgelegd en hem in strijd 
met artikel 334 van de op 1 januari 2005 van kracht geworden programmawet van 27 de-
cember 2004 veroordeelt tot terugbetaling van onverschuldigde belastingen aan de schuld-
bemiddelaarster;

(Het beroepen vonnis) moet worden bevestigd om de redenen die het bevat en om die 
uit het bestreden arrest, onder voorbehoud van wat op het incidenteel hoger beroep is be-
slist;

Het litigieuze bedrag komt overeen met een te veel ontvangen bedrag aan belastingen 
op de inkomsten van de schuldenaars;

(De eiser) heeft zijn aan de schuldenaars verschuldigde inkomstenschuld eenzijdig aan-
gewend voor de aanzuivering van schuldvorderingen die hij op de schuldenaars bezit en 
die deel uitmaken van het passief van de schuldbemiddeling;

(De eiser) verantwoordt deze aanwending die hem in staat stelt zijn schuldvorderingen 
aan te zuiveren in strijd met de wet betreffende de samenloop tussen de schuldeisers van 
de schuldenaars door de toepassing van de nieuwe belastingwet. 

Artikel 334 van de programmawet voert ten voordele van de Schatkist op de bedragen 
die ten onrechte in zijn bezit gekomen zijn een voorrecht in voor de invordering van alle 
schulden die de belastingschuldige aan hem heeft;

Deze nieuwe belastingwet die aan de Schatkist een voorrecht toekent die deze zich al 
lang toegeëigend heeft, is een algemene belastingwet die het 'gemeen recht' vaststelt;

Zij bevat geen bepalingen die afwijken van de bijzondere wet betreffende de collectieve 
regeling van de schulden van schuldenaars die diep in de schulden zitten;

Zij bevat geen bepaling die aan het voorrecht van artikel 334 een draagwijdte verleent 
die naar wezen of aard verschilt van alle voorrechten en zekerheden die strekken tot vrij-
waring van de invordering van de belastingen;

Zij bevat geen enkele aanwijzing of afwijking of reden om af te wijken van de beginse-
len die zijn vastgelegd in de redenen en in het dictum van de arresten die het Hof van Cas-
satie op 26 april en 31 mei 2001 gewezen heeft op cassatieberoepen die de Belgische 
Staat had ingesteld binnen het kader van de toepassing van de wetgeving op de collectieve 
regeling van de schulden van personen met een overmaat aan schulden die hem in samen-
loop brengt met de overige schuldeisers van personen die wegens overmaat aan schulden 
tot de collectieve schuldenregeling zijn toegelaten;

Te dezen heeft de collectieve regeling van schulden van de schuldenaars die toegelaten 
zijn tot de uitzonderingsprocedure die hen onttrekt aan het gemeen recht, betrekking op 
een regeling door aanwending van de inkomsten;

De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schuldenregeling 
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van een justitiabele doet een toestand van samenloop ontstaan tussen alle schuldeisers en 
schort de individuele vervolgingen van de schuldeisers tegen die schuldenaar op in afwij-
king van de bepalingen van 'gemeen recht' die op ieder van de schulden van toepassing 
zijn (artikel 1675/7 van het Gerechtelijk Wetboek);

Door de samenloop staan de schuldeisers op voet van gelijkheid (artikelen 7 en 8 van 
de hypotheekwet);

De inkomsten van de schuldenaar zijn het gemeenschappelijk pand van zijn schuldei-
sers;

(De eiser) kan zich niet bij voorrang doen betalen op de inkomsten van de schuldenaars 
in geval van schuldbemiddeling door zich te onttrekken aan de wet die tussen de schuldei-
sers samenloop doet ontstaan op de inkomsten van de schuldenaars, welke samenloop is 
ingevoerd bij de wet betreffende de collectieve schuldenregeling van personen met een 
overmaat aan schulden;

De datum waarop het voorrecht bij wet is ingevoerd doet niet ter zake;
De wet betreffende de collectieve schuldenregeling is een wet die afwijkt van de regels 

van gemeen recht, met inbegrip van het gemeenrechtelijk belastingrecht dat op alle belas-
tingschuldigen van toepassing is;

De wet die tussen de schuldeisers samenloop doet ontstaan op de inkomsten van de 
schuldenaars bij schuldbemiddeling geldt voor alle schuldeisers, ongeacht of ze een voor-
recht bezitten en ongeacht de datum van het voorrecht of de zekerheid;

Een voorrecht of zekerheid dient enkel te worden toegepast ingeval van verdeling van 
de goederen van de schuldenaar;

Het voorrecht van de Schatkist wordt niet miskend door een collectieve regeling van de 
schulden van de schuldenaar die een verdeling van de goederen uitsluit;

De Schatkist heeft niet het recht om zich bij voorrang op de inkomsten van een schul-
denaar te doen betalen in strijd met de wet die samenloop doet ontstaan tussen de schuld-
eisers die een gelijk recht hebben om pondspondsgewijs te worden betaald;

(De eiser), die tot de uitvoerende macht behoort en daarenboven beschikt over het recht 
om wetsontwerpen in te dienen en die de tekst heeft opgemaakt van het wetsontwerp dat 
aan de basis ligt van de nieuwe programmawet van 27 december 2004, die van kracht is 
geworden op 1 januari 2005, kan niet handelen in strijd met de door de wetgevende macht 
goedgekeurde wetten of deze te buiten gaan wegens de tekortkomingen of de onvolledig-
heid ervan of wegens het gebrek aan coherentie, en hij kan evenmin aan de rechterlijke 
macht vragen de aangevoerde tekortkomingen van de wet te verhelpen door dwingende 
rechtsregels goed te keuren die gelden als wet boven of tegen de door de wetgevende 
macht goedgekeurde wetten".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat artikel 334, tweede lid, van de programmawet van 27 december 

2004 niet kan worden toegepast op grond dat het afwijkt van de wet betreffende de sa-
menloop en dat de Belgische Staat zich niet in strijd met die wet bij voorrang kan doen 
betalen.

Enerzijds echter luidt de tekst van artikel 334, inzonderheid tweede lid, als volgt:
"Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het 

kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde of krach-
tens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de terugvordering van de 
onverschuldigde betaling kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aan-
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gewend ter betaling van de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, in-
komstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoeg-
de waarde in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboe-
ten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Het voorgaande lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of 
een insolvabiliteitsprocedure".

Door aldus uitspraak te doen schendt het arrest dus die wetsbepaling, welke de Belgi-
sche Staat het recht geeft om zonder formaliteiten een verrekening te verrichten ondanks 
het bestaan van samenloop.

Het hof van beroep heeft dus niet met name kunnen beslissen "dat de Belgische staat 
zich niet bij voorrang kan doen betalen op de inkomsten van de schuldenaars in geval van 
schuldbemiddeling door zich te onttrekken aan de wet die tussen de schuldeisers samen-
loop doet ontstaan op de inkomsten van de schuldenaars, welke samenloop is ingevoerd 
bij de wet betreffende de collectieve schuldenregeling van personen met een overmaat aan 
schulden".

Het heeft al evenmin zonder die wetsbepaling te schenden kunnen beslissen dat "zij 
geen bepalingen bevat die afwijken van de bijzondere wet betreffende de collectieve rege-
ling van de schulden van personen die diep in de schulden zitten". Het tweede lid preci-
seert dat artikel 334 van toepassing blijft in geval van samenloop, wat in casu wel degelijk 
het geval is, zoals het hof (van beroep) trouwens de gehele tekst door van het bestreden 
arrest zelf zegt.

Ingevolge een prejudiciële vraag die naar aanleiding van het tweede lid van het boven-
vermelde artikel 334 is gesteld, heeft het Arbitragehof in zijn arrest nr. 54/2006 van 19 
april 2006 voor recht het volgende gezegd: "Door te voorzien in een mechanisme van 
wettelijke schuldvergelijking, wijkt artikel 334 van de programmawet van 27 december 
2004 af van de regel van de gelijkheid van de schuldeisers die zich bevinden in een toe-
stand van samenloop (...). Dit verschil berust op een objectief criterium, namelijk de hoe-
danigheid van de schuldeiser die in het ene geval de Schatkist is, en die in het andere ge-
val een andere schuldeiser is".

De eiser had alle recht om, met toepassing van artikel 334, tweede lid, bedragen te ver-
rekenen, ook al was er samenloop.

Het arrest schendt dus artikel 334, inzonderheid tweede lid, van de programmawet van 
27 december 2004.

...
Tweede middel
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van 25 oktober 2005 dat een voorlo-

pige aanzuiveringsregeling in het kader van de schuldbemiddeling had opgelegd tot 25 
maart 2005. Het beslist aldus op alle gronden en met overneming van de gronden van de 
eerste rechter, die geacht worden hier weergegeven te zijn, en met name op de volgende 
gronden:

De kritiek - in de motivering en zonder dat hieraan een dictum beantwoordt - dat (de ei-
ser) een voorlopige regeling heeft aangenomen, blijkt ongegrond;

De eerste rechter heeft terecht en in het belang van de schuldenaars om opnieuw werk 
te vinden en daartoe aangemoedigd te worden rekening gehouden met een blijkbaar tijde-
lijk verlies van betrekking, en met het vaststaande belang van alle schuldeisers - met inbe-
grip van (de eiser) - bij een verhoging van de beroepsinkomsten die de waarborg van hun 
schuldvorderingen vormen en bij de goedkeuring van een definitieve regeling na de stabi-
lisatie van de toestand waardoor de (schulden) beter kunnen worden terugbetaald; 
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Noch (de eiser) noch iemand van de overige schuldeisers had een juridisch en/of econo-
misch belang bij de onmiddellijke aanneming van een definitieve regeling op basis van 
lage inkomsten;

De korte termijn die in aanmerking genomen is, was bijzonder redelijk.
Grieven
In de huidige stand van de wetgeving geeft geen enkele wetsbepaling de rechter het 

recht een gerechtelijke aanzuiveringsregeling te bevelen met een duurtijd van minder dan 
drie jaar en van meer dan vijf jaar.

Door aldus uitspraak te doen schendt het hof de vermelde bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 334, eerste lid, van de programmawet van 27 december 2004 bepaalt 

dat elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of be-
taald in het kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de in-
komstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de 
toegevoegde waarde of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met be-
trekking tot de terugvordering van de onverschuldigde betaling door de bevoeg-
de ambtenaar zonder formaliteit kan worden aangewend ter betaling van de door 
deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en 
ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde in 
hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, 
interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Krachtens het tweede lid van dit artikel blijft die bepaling van toepassing in 
geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure.

Artikel 1657/7, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de be-
schikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop doet ontstaan tussen 
de schuldeisers.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de hierboven vermelde regel van 
toepassing is wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de 
procedure van collectieve schuldenregeling;

Het bestreden arrest, dat de eiser ertoe verplicht een belasting, die door de be-
voegde  ontvanger  van  de  belastingen  was  verrekend,  terug  te  geven  aan  de 
schuldbemiddelaar, schendt het bovenaangehaalde artikel 334.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat te dezen de ge-

rechtelijke aanzuivering wordt geregeld door artikel 1675/12 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Volgens die wetsbepaling, tweede paragraaf, mag de looptijd van die regeling 
de vijf jaar niet overschrijden.

Zij stelt geen minimumduur vast.
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Het  middel  volgens hetwelk geen enkele wetsbepaling de rechter  het  recht 
geeft een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen met een looptijd van 
minder dan drie jaar, faalt naar recht.

Overige grieven
De overige onderdelen van het eerste middel hoeven niet te worden onder-

zocht, daar ze niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van de beroepen 

beslissing, de eiser veroordeelt om aan de schuldbemiddelaar een belasting terug 
te geven die door de ontvanger der directe belastingen was verrekend, en uit-
spraak doet over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in een derde van de kosten en houdt de beslissing voor het 

overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 639

3° KAMER - 17 december 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ALGEMEEN - ANONIEME VERKLARINGEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ANONIEME VERKLARINGEN

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - 
ANONIEME VERKLARINGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ANONIEME VERKLARINGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

1º, 2°, 3° en 4° De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de  
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van  
meer  dan  twee  jaar,  in  het  nadeel  van  beide  partijen  uit  te  spreken,  uit  anonieme 
verklaringen  van  de  buren  van  het  koppel  bestaat,  die  door  de  rijkswacht  zijn  
afgenomen1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 639.
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(K. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0579.F)

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

het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 22 november 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijst de door de eiseres tegen de verweerder ingestelde vordering tot echt-

scheiding toe, gegrond op het overspel van laatstgenoemde vastgesteld bij deurwaarders-
exploot van 28 mei 1997, en verwerpt vervolgens de vordering tot echtscheiding die de 
verweerder tegen de eiseres heeft ingesteld op grond van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek, maar verklaart die vordering gegrond, in zoverre deze gegrond is op een feitelij-
ke scheiding van de echtgenoten van meer dan twee jaar, met toepassing van artikel 232, 
eerste lid, van dat wetboek.

Het arrest erkent daarenboven gedeeltelijk de omkering van het vermoeden, bedoeld in 
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk "de echtgenoot die de echtschei-
ding verkrijgt" op grond van de feitelijke scheiding van meer dan twee jaar "geacht wordt 
de  echtgenoot  te  zijn  tegen  wie  de echtscheiding  is  uitgesproken",  tenzij  aangetoond 
wordt dat de feitelijke scheiding te wijten is aan zijn eigen "fouten en tekortkomingen", 
door te beslissen dat "de echtscheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van 
beide partijen", op de volgende gronden:

"Om (het vermoeden bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek) om te keren, 
moet (de verweerder) aantonen dat (de eiseres) de enige is die aan de oorsprong van de 
scheiding ligt en moet hij de oorzaak van het voortbestaan van die scheiding leveren.

Van alle grieven die (de verweerder) op bladzijden 5 en 6 van zijn conclusie in hoger 
beroep opsomt, heeft enkel de tweede bijgedragen tot de scheiding van de partijen. Uit het 
geneeskundig attest dat (de verweerder) heeft neergelegd na de met slagen gepaard gaan-
de ruzie van 15 juni 1992 blijkt immers dat de slagen betrekkelijk ernstig zijn geweest. 
Hoewel, daarenboven, niet is aangetoond dat er voordien ook al met slagen gepaard gaan-
de ruzies hadden plaatsgevonden - met uitzondering, blijkbaar, van het incident met de 
stoel -, kan het verslag van de rijkswacht in het dossier niet zomaar van tafel worden ge-
veegd, onder voorwendsel van het feit dat de getuigenissen die zij hebben afgenomen, 
anoniem blijven: de processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewe-
zen is. Welnu, wat dat betreft laten de inlichtingen van de verbalisanten niets aan de ver-
beelding over: 'Wij zijn bij (de eiseres) reeds herhaaldelijk tussenbeide moeten komen, 
steeds wegens ruzies (met haar echtgenoot of met de buren). Daarom hebben we een be-
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scheiden buurtonderzoek verricht en hebben het volgende vernomen: - de personen die we 
ontmoeten hebben, zeggen allemaal dat (de eiseres) een echte "furie" is en dat het onmo-
gelijk is om met haar op te schieten; - geen van die personen wil een verklaring afleggen 
om te vermijden dat de betrokkene wraak zou nemen; - sommigen zijn getuige geweest 
van ruzies tussen (de eiseres) en haar echtgenoot, meer bepaald op het ogenblik dat zij 
ooit een stoel op zijn hoofd stuk heeft geslagen; (...) - de betrokkenen, uitgezonderd (de 
eiseres), en de getuigen vatten de feiten als miniem samen en zeggen dat zij vooral door 
(de eiseres) zijn uitgelokt".

Hoewel de verklaringen van (de verweerder) op bladzijde 5 in fine en 6 van zijn con-
clusie in hoger beroep over het samenleven niet zijn bewezen, blijft het niettemin een feit 
dat de gegevens die de verbalisanten hebben opgetekend, volstaan als bewijs van het feit 
dat (de verweerder) niet de enige is die ongelijk heeft en dat het gedrag van (de eiseres) 
ook aan de basis van de scheiding ligt.

Hoewel (de eiseres) de rechtspleging tot echtscheiding heeft ingezet, is het daarentegen 
(de verweerder) die telkens weer de rechtspleging heeft voortgezet, die door (de eiseres) 
niet benaarstigd werd. Het feit dat hij met mevrouw E.J. is gaan samenwonen - en dat nog 
steeds doet - is de reden voor het in stand houden van die scheiding".

Grieven
Het arrest verantwoordt de gedeeltelijke omkering van het in artikel 306 van het Bur-

gerlijk Wetboek bedoelde vermoeden door verschillende gewelddadige ruzies waarvoor 
de eiseres verantwoordelijk zou zijn.

Eerste onderdeel
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot echtscheiding die de verweerder heeft in-

gesteld op grond van het overspel van de eiseres en verwerpt het verweermiddel van de 
verweerder waarin hij betoogde dat het gepleegde overspel geen beledigend karakter had 
wegens de door de eiseres begane gewelddaden waarvan hij het slachtoffer was gewor-
den, om de volgende redenen:

"De gewelddaden van (de eiseres) worden alleen gestaafd door de feiten van 15 juni 
1992 en door een eerder - quasi vaststaand - feit waarbij (de eiseres) haar echtgenoot met 
een stoel geslagen zou hebben. Uit het neergelegde medisch getuigschrift blijkt dat (de 
verweerder) behoorlijk zware letsels had opgelopen (...) maar (de eiseres) heeft aan de 
rijkswacht verklaard dat (de verweerder) die dag dronken was thuisgekomen na twee da-
gen afwezigheid uit de echtelijke woning. Of deze bewering waar is, kan niet worden ach-
terhaald, hoewel dit wel eens het geval zou kunnen zijn, in zoverre (de eiseres) onmiddel-
lijk bij de rijkswacht klacht heeft neergelegd maar (de verweerder) zich pas twee dagen 
later bij de rijkswacht heeft gemeld en dit in zijn verklaring niet vermeldt. Toch heeft hij 
op 15 juni, in de loop van de avond, de sporen van slagen doen vaststellen. Er dient te 
worden opgemerkt dat (de eiseres) tijdens de vechtpartij zelf ook gewond is geraakt. Ten 
slotte beschuldigen beide partijen elkaar van gewelddaden. Uit die onvolledige en niet 
vaststaande gegevens kan het hof (van beroep) alleen besluiten dat slechts één daad van 
geweld is bewezen, ook al is het waarschijnlijk dat er een tweede daad (het incident met 
de stoel) is gepleegd, dat (de verweerder) voor de ruzie verantwoordelijk zou kunnen zijn 
en dat andere soortgelijke feiten niet zijn bewezen. In die omstandigheden kan dit feit, dat 
zich bij het einde van het samenleven heeft voorgedaan, op zich ook geen rechtvaardi-
gingsgrond vormen voor (verweerders) overspel".

Uit die redenen kan worden afgeleid dat, volgens het hof van beroep, slechts één feit 
van geweld is aangetoond, zonder dat het vaststaat dat de eiseres daar verantwoordelijk 
voor is.

Het arrest is dus tegenstrijdig, in zoverre het, om de bekritiseerde redenen, de omkering 
van het vermoeden, bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt door 
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verschillende gewelddaden waaraan de eiseres zich schuldig zou hebben gemaakt. Die te-
genstrijdigheid in de motivering staat gelijk met een gebrek aan redenen (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat zijn beslissing grondt op anonieme getuigenissen die de verbalisanten in 

een proces-verbaal hebben opgetekend, zonder de eiseres de mogelijkheid te bieden met 
die anoniem gebleven getuigen geconfronteerd te worden en bijgevolg in voorkomend ge-
val hun verklaringen tegen te spreken, miskent het recht van verdediging van de eiseres 
(miskenning van het vermelde rechtsbeginsel).

Derde onderdeel
De omkering van het vermoeden, bepaald in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, 

ten aanzien van de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt, veronderstelt dat "de eisende 
echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekort-
komingen van de andere echtgenoot".

Het arrest heeft dit bewijs niet wettig kunnen afleiden uit feiten van geweld die als "mi-
niem" omschreven worden door de anonieme getuigen wier verklaringen door de verbali-
santen zijn verzameld en opgetekend in een proces-verbaal.

"Minieme" feiten kunnen niet beschouwd worden als "fouten en tekortkomingen" die 
de gedeeltelijke omkering van het vermoeden verantwoorden (schending van artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het arrest zijn beslissing 

om de echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens 
scheiding van meer dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, 
grondt op een doorslaggevende reden die uit anonieme verklaringen van de bu-
ren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen

Het arrest miskent aldus het recht van verdediging van de eiseres.
Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het derde onderdeel van 

het middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegenvor-
dering van de verweerder, gegrond op artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, 
en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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17 december 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. T'Kint, Draps en Oosterbosch.

Nr. 640

3° KAMER - 17 december 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN 
GEGEVEN BENAMING

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan  
de  bodemrechter  die  niet  door  een  andere  vervangen  wanneer  de  door  de  partijen  
gegeven  benaming  niet  kan  worden  uitgesloten  op  grond  van  de  aan  zijn  oordeel  
onderworpen gegevens1. (Art. 1134, eerste lid, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0109.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan, waarvan het tweede en het derde gesteld 

zijn als volgt:
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de benaming "tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor 

zelfstandigen" die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, in strijd is met de be-
woordingen van die overeenkomst zelf,  leidt hieruit  af dat de heer W.F. onderworpen 
moet worden aan het algemene socialezekerheidsstelsel en veroordeelt de eiseres tot beta-
ling van de door de verweerder gevorderde bijdragen, op grond van alle redenen die hier 

1 Cass.,  28  april  2003,  AR  S.01.0184.F,  nr.  266;  over  de  geschillen  van  de  R.V.A.  in  deze 
aangelegenheden,  zie  M.-H.  VRIELINCK,  "Evolution  du  contentieux  de  l'O.N.S.S.  en  matière  de 
contrats de travail", J.T.T. 2007, p. 441 e.v.
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als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald :
"(De eiseres) en haar echtgenoot hebben van 1991 tot 1994 een handelszaak ingericht 

als het restaurant 'Le Petit Pékin' te Luik geëxploiteerd.
In 1994 openen ze een ander Chinees restaurant te Oupeye.
Vervolgens sluiten (de eiseres) en haar echtgenoot, handelend in de hoedanigheid van 

'directie van het etablissement "Le Petit Pékin"', op 1 februari 1995 een 'tijdelijke over-
eenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' met de heer W.F. en mevrouw S.H. 
voor een duur van drie jaar, van 1 februari 1994 tot 30 november 1997.

Hoewel de overeenkomst dit niet vermeldt, wordt niet betwist dat deze betrekking heeft 
op de exploitatie van het restaurant 'Le Petit Pékin'. De overeenkomst werd hernieuwd op 
1 december 1997. De overeenkomst vermeldt meermaals uitdrukkelijk dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. arbeid zullen verrichten als zelfstandigen, zonder enige gezagsverhou-
ding.

Artikel 8 van de overeenkomst bepaalt dat 'de zelfstandige, tussen zijn verschillende 
prestaties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken'.

Onder 'bijzondere voorwaarden' wordt vermeld dat 'hun werk als zelfstandige betaald 
wordt tot beloop van 8 pct. van de winst'.

(...) In hun 'tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' omschrij-
ven (de eiseres) en haar echtgenoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., ander-
zijds, laatstgenoemden over anderhalve pagina zeventien keer als zelfstandigen.

(De eiseres) en haar echtgenoot worden er evenwel niet als privé-personen in vermeld 
maar als 'de directie van het etablissement "Le Petit Pékin"'.

(De eiseres) beschouwt zichzelf dus als de directrice van het restaurant.
Welnu, de leidinggevende bevoegdheid van één van de partijen is net één van de ken-

merken van een arbeidsovereenkomst met een gezagsverhouding.
Daarenboven bepaalt artikel 8 van de overeenkomst dat 'de zelfstandige, tussen zijn 

verschillende prestaties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken'.
Dit impliceert ontegenzeglijk dat hij die vrijheid tijdens zijn arbeidsprestaties niet ge-

niet maar onderworpen is aan de leidinggevende bevoegdheid van iemand anders en dat 
dit niemand anders dan de directie, (de eiseres) dus, kan zijn.

De formele omschrijving die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, wordt 
aldus tegengesproken door de overeenkomst zelf.

Die gezagsverhouding blijkt nog uit andere gegevens van het dossier : (...)
92 pct. van de inkomsten van het restaurant waarvan (de eiseres) de gewezen exploitant 

is, komen haar toe".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekt de overeenkomst de partijen 

tot wet, tenzij ze wegens schending van een bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht moet worden verworpen ten voordele van de partij die de strijdigheid van de over-
eenkomst met die bepaling aanvoert. De artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 en 1 
en 2 van de wet van 29 juni 1981 maken de daarin bepaalde verplichtingen toepasselijk op 
de werknemers, die gedefinieerd worden als de personen die met een werkgever door een 
arbeidsovereenkomst zijn verbonden, en op de werkgevers, die gedefinieerd worden als 
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingevolge een arbeidsovereenkomst één of 
meer werknemers in dienst heeft.

Hieruit kan worden afgeleid dat de rechter de overeenkomst waarvan de partijen schrif-
telijk verklaard hebben dat zij ze wilden sluiten - te dezen de overeenkomst van huur van 
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diensten in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek -, niet 
opnieuw kan benoemen op grond van clausules van die overeenkomst die met deze om-
schrijving verenigbaar zijn. Hij kan ze alleen verwerpen indien het geschrift de ene partij 
het recht verleent om over de andere partij het juridisch gezag uit te oefenen dat kenmer-
kend is voor de arbeidsovereenkomst, wat door de benaming "overeenkomst van huur van 
diensten" uitgesloten wordt.

Eerste onderdeel
Door de overeenkomst van huur van diensten verbindt de ondernemer zich ertoe een 

welbepaald werk uit te voeren, in dit geval - zoals uit de vaststellingen van het arrest blijkt 
- de exploitatie van het restaurant "Le Petit Pékin", voor rekening van de opdrachtgever, 
in dit geval - zoals het arrest vaststelt - de eiseres, eigenares van dat restaurant.

De benaming "overeenkomst van huur van diensten" is verenigbaar met de bevoegd-
heid waarover een van de partijen beschikte om instructies van algemene aard aan de an-
dere partij te geven en de uitvoering van de verrichte taken te controleren, waarbij die ver-
plichtingen van economische, commerciële of operationele aard kunnen zijn.

Hieruit volgt dat de rechter de overeenkomst alleen kan herbenoemen indien uit die be-
woordingen kan worden afgeleid dat de werkgever hieraan het recht ontleent om recht-
streeks toezicht op de arbeidsprestaties te houden, dat de instructies ertoe strekken de 
werkkracht van de andere partij te leiden die, in dat geval, krachtens artikel 17, 2°, van de 
wet van 3 juli 1978, gehouden is te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem 
worden gegeven door de werkgever.

Die gezagsverhouding kan niet worden afgeleid uit de omstandigheden dat de opdracht-
gever in de overeenkomst niet als een natuurlijke persoon maar als "de directie van het 
etablissement 'Le Petit Pékin'" vermeld wordt en dat de partijen in artikel 8 van de over-
eenkomst overeengekomen zijn dat de zelfstandige, naast de prestaties die hij levert met 
het oog op de exploitatie van het restaurant, "naar believen over de aldus vrijgelaten tijd 
zal beschikken".

Het arrest, dat uit die omstandigheden afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming 'overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' verworpen moet worden en 
dat deze door de omschrijving 'arbeidsovereenkomst' vervangen moet worden, miskent al-
dus het wettelijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, 
van de wet van 3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 
juni 1981), miskent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van 
de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent, door de overeen-
gekomen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, bijgevolg de verbindende 
kracht van de overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De gezagsverhouding,  die het  hoofdbestanddeel  van de arbeidsovereenkomst  vormt, 

heeft een juridisch karakter en kan niet worden afgeleid uit clausules van de overeen-
komst waaruit alleen de economische afhankelijkheid van de medecontractant blijkt.

De omstandigheid dat de overeenkomst van huur van diensten bepaalt dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. voor hun zelfstandige arbeid betaald zullen worden naar rata van 8 pct. 
van de inkomsten en dat 92 pct. van die inkomsten aan de eiseres toekomen, brengt alleen 
een economische ongelijkheid tussen de medecontractanten aan het licht. Hieruit kan niet 
wettig worden afgeleid dat de overeenkomst de eiseres het recht zou hebben toegekend 
om over de heer W.F. het gezag uit te oefenen dat kenmerkend is voor de arbeidsovereen-
komst.

Het arrest, dat uit die omstandigheid afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen verworpen moet worden en 
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door de benaming arbeidsovereenkomst vervangen moet worden, miskent het wettelijk 
begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 3 
juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981), mis-
kent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van de artikelen 
1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent bijgevolg, door de overeenge-
komen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, de verbindende kracht van de 
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de benaming "tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor 

zelfstandigen" die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, in strijd is met de uit-
voering die de partijen aan die overeenkomst hebben gegeven, leidt hieruit af dat de heer 
W.F. onderworpen moet worden aan het algemene socialezekerheidsstelsel en veroordeelt 
de eiseres tot betaling van de door de verweerder gevorderde bijdragen, op grond van alle 
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald:

"(De eiseres) en haar echtgenoot hebben van 1991 tot 1994 een handelszaak ingericht 
als het restaurant 'Le Petit Pékin' te Luik geëxploiteerd.

In 1994 openen ze een ander Chinees restaurant te Oupeye.
Vervolgens sluiten (de eiseres) en haar echtgenoot, handelend in de hoedanigheid van 

'directie van het etablissement "Le Petit Pékin"', op 1 februari 1995 een 'tijdelijke over-
eenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' met de heer W.F. en mevrouw S.H. 
voor een duur van drie jaar, van 1 februari 1994 tot 30 november 1997.

Hoewel de overeenkomst dit niet vermeldt, wordt niet betwist dat deze betrekking heeft 
op de exploitatie van het restaurant 'Le Petit Pékin'. De overeenkomst werd hernieuwd op 
1 december 1997. De overeenkomst vermeldt meermaals uitdrukkelijk dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. arbeid zullen verrichten als zelfstandigen, zonder enige gezagsverhou-
ding.

Onder 'Bijzondere voorwaarden' wordt vermeld dat 'hun zelfstandige arbeid betaald zal 
worden naar rata van 8 pct. van de inkomsten'. In feite betreft het een bedrag van +/- 250 
euro per maand voor de heer W.F. en mevrouw S.H. samen. Naast dit loon ontvangen zij 
ook voordelen in natura, zoals kost en inwoning, telefoon...

(De verweerder) heeft een onderzoek verricht, tijdens hetwelk (de eiseres) en haar echt-
genoot en de heer W.F. zijn verhoord :

1. De heer W.F. stelt zich voor als zelfstandige maar heeft geen B.T.W-nummer (dat 
van [de eiseres] is in gebruik) of handelsregisternummer. Alle belastingaangiften van het 
restaurant worden door (de eiseres) gedaan (proces-verbaal van het verhoor van 15 april 
1997). Tijdens een verrassingscontrole van 28 augustus 1998 verklaart hij dat het restau-
rant eigendom is van de 'baas' (de echtgenoot van [de eiseres]), naar wie hij onmiddellijk 
belt om hem te waarschuwen voor de controle (controleverslag).

2. (De eiseres) stelt de heer W.F. ook voor als een zelfstandige en preciseert daarbij dat 
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laatstgenoemde 'betaald wordt naar rata van 8 pct. van de maandelijkse inkomsten, wat 
overeenkomt met +/- 10.000 frank netto per maand. Hij geniet volgende voordelen: kost 
en inwoning, verwarming, elektriciteit en telefoon. Al die kosten worden door mij betaald. 
W.F.'s sociale bijdragen voor zelfstandigen worden met het geld van de dagelijkse inkom-
sten aan Integrity betaald. Zijn commissieloon wordt berekend op het resterende bedrag' 
(proces-verbaal van het verhoor van 9 februari 1997).

3. De echtgenoot van (de eiseres) stelt de heer W.F. ook als een zelfstandige voor, maar 
preciseert : 'Ik beantwoord uw vragen in mijn hoedanigheid van echtgenoot van de bazin 
(...). Wij (d.w.z. [de eiseres] en haar echtgenoot) vertrouwen hem. Af en toe maken we de 
kas leeg' (proces-verbaal van het verhoor van 1 september 1998).

(...) Zelfs indien aangenomen wordt dat de formele benaming die de partijen aan hun 
overeenkomst gegeven hebben, niet geneutraliseerd wordt door de andere gegevens van 
de overeenkomst zelf, dan is minstens één gegeven van de contractuele verhouding in elk 
geval niet verenigbaar met de omschrijving van zelfstandige : de directie maakte de kas 
van het restaurant 'Le Petit Pékin' af en toe leeg.

Door haar recht om 'de kas leeg te maken', had (de eiseres) a fortiori de bevoegdheid 
om toezicht te houden op de kassa van de heer W.F. en daardoor ook op zijn gehele be-
roepsactiviteit.

Dergelijke bevoegdheid impliceert ontegenzeglijk dat de heer W.F. onder het gezag van 
(de eiseres) stond.

De gezagsverhouding is dus bewezen.
Die gezagsverhouding blijkt tevens uit andere gegevens van het dossier :
- Zowel de heer W.F. als de echtgenoot van (de eiseres) verwijzen naar haar als de 'ba-

zin';
- 92 pct. van de inkomsten van het restaurant, waarvan (de eiseres) de gewezen exploi-

tant is, komen haar toe;
- Het restaurant werd geëxploiteerd met het B.T.W.-inschrijvingsnummer van (de eise-

res);
- Laatstgenoemde tracht te voorkomen dat zij zou moeten uitleggen hoe, door wie en op 

grond [waarvan] de rekeningen opgemaakt werden;
- Zij geeft niet aan wie vergund is om het restaurant beroepshalve te exploiteren".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekt de overeenkomst de partijen 

tot wet, tenzij ze wegens schending van een bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht moet worden verworpen ten voordele van de partij die de strijdigheid van de over-
eenkomst met die bepaling aanvoert. De artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 en 1 
en 2 van de wet van 29 juni 1981 maken de daarin bepaalde verplichtingen toepasselijk op 
de werknemers, die gedefinieerd worden als de personen die met een werkgever door een 
arbeidsovereenkomst zijn verbonden, en op de werkgevers, die gedefinieerd worden als 
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingevolge een arbeidsovereenkomst één of 
meer werknemers in dienst heeft.

Hieruit kan worden afgeleid dat de rechter de overeenkomst waarvan de partijen schrif-
telijk verklaard hebben dat zij ze wilden sluiten - te dezen de overeenkomst van huur van 
diensten in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek -, al-
leen op grond van de wijze van uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan benoemen 
indien de feitelijke omstandigheden die hij in aanmerking neemt, met deze omschrijving 
onverenigbaar zijn omdat die omstandigheden aantonen dat een partij, in feite, over het 
recht beschikte om over de andere partij het gezag uit te oefenen dat kenmerkend is voor 
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de arbeidsovereenkomst.
Eerste onderdeel
Dit gezag heeft een juridisch karakter en kan niet worden afgeleid uit omstandigheden 

waaruit de economische afhankelijkheid van de medecontractant blijkt.
De omstandigheden dat de overeenkomst voorziet in de verloning van de prestaties van 

de ondernemer naar rata van 8 pct. van de inkomsten, zodat 92 pct. van de inkomsten aan 
de  eiseres  toekomt,  dat  laatstgenoemde  de  belastingaangiften  opmaakt,  "de  kas 
leegmaakt", "tracht te voorkomen dat zij zou moeten uitleggen hoe, door wie en op grond 
waarvan de rekeningen opgemaakt werden", dat het restaurant geëxploiteerd werd met het 
handelsregisternummer en het B.T.W.-nummer van de eiseres en dat zij niet preciseert 
wie vergund is om het restaurant beroepshalve exploiteren, wijzen weliswaar op een eco-
nomische wanverhouding tussen de partijen bij de aannemingsovereenkomst die zij ver-
klaard hebben te willen sluiten, maar zijn geenszins onverenigbaar met een dergelijke 
overeenkomst.

Het arrest, dat uit die omstandigheden afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming 'overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' verworpen moet worden en 
door de omschrijving 'arbeidsovereenkomst' vervangen moet worden, miskent het wette-
lijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 
3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981), mis-
kent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van de artikelen 
1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent bijgevolg, door de overeenge-
komen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, de verbindende kracht van de 
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 

1 en 2 van de wet van 29 juni 1981, 1 tot 3 van de wet van 3 juli 1978, is een overeen-
komst waarbij een partij zich ertoe verbindt zich aan het gezag van de andere partij te on-
derwerpen om een bepaald werk tegen een bepaald loon te verrichten. Om tot het bestaan 
van een dergelijke overeenkomst te besluiten, moet de rechter nagaan of het loon indivi-
dueel bepaald wordt of kan worden.

Het arrest stelt vast dat de overeenkomst gesloten werd tussen de eiseres en haar echt-
genoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., anderzijds, met het oog op de ex-
ploitatie van het restaurant, dat volgens de overeenkomst "hun zelfstandige arbeid" be-
taald werd naar rata van 8 pct. van de inkomsten en dat die gezamenlijke arbeid feitelijk 
betaald werd naar rata van "een bedrag van +/- 250 euro per maand voor de heer W.F. en 
mevrouw S.H. samen", met daarbovenop voordelen in natura zoals kost en inwoning en 
telefoon.

Het arrest, dat niet vaststelt dat er voor de persoonlijke prestaties van de heer W.F. een 
individueel loon is overeengekomen, heeft niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres en 
laatstgenoemde gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Het schendt bijgevolg zo-
wel de in het middel weergegeven wetsbepalingen die de arbeidsovereenkomst definiëren 
(artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 
1 en 2 van de wet van 29 juni 1981) als die welke de aannemingsovereenkomst definiëren 
(schending van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek) en miskent 
de verbindende kracht van de overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
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Eerste onderdeel
Wanneer de benaming die de partijen aan een door hen gesloten overeenkomst 

gegeven hebben, niet kan worden uitgesloten op grond van de aan het oordeel 
van de feitenrechter onderworpen gegevens, kan hij die niet door een andere ver-
vangen.

Het arrest verwerpt de benaming "overeenkomst van huur van diensten" die de 
eiseres en haar echtgenoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., ander-
zijds, volgens de vaststellingen van het arrest aan hun overeenkomst gegeven 
hadden en aanvaardt het bestaan van een gezagsverhouding, op grond van de 
omstandigheid dat de eerstgenoemden in die overeenkomst omschreven worden 
als "de directie van het etablissement 'Le Petit Pékin'", en van artikel 8 van die 
overeenkomst, volgens hetwelk "de zelfstandige, tussen zijn verschillende pres-
taties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken", en waaruit 
het arrest  afleidt  dat  "hij  die  vrijheid tijdens zijn arbeidsprestaties niet  geniet 
maar onderworpen is aan de leidinggevende bevoegdheid" van de eiseres.

In tegenstelling tot wat het arrest beslist, zijn die gegevens niet onverenigbaar 
met het bestaan van een overeenkomst van huur van diensten.

Het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres en de heer W.F. door een 
arbeidsovereenkomst gebonden waren.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
Eerste onderdeel
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, is het feit dat "de directie de kas van 

het restaurant af en toe leegmaakte" evenmin onverenigbaar met het bestaan van 
een overeenkomst van huur van diensten.

Om de in antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel opgegeven 
reden, verantwoordt het arrest zijn beslissing bijgevolg niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de grond van de hoofdvordering strekt 

zich uit tot de beslissing over de tegenvordering, aangezien die laatste beslissing 
het gevolg is van de eerste.

Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel, van het tweede on-

derdeel van het tweede en het derde middel, en van het vierde middel, die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie.

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

het vonnis van 21 februari 2003 niet-ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

17 december 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 641

3° KAMER - 17 december 2007

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - VOORWAARDEN - TERUGWERKENDE KRACHT

Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat wanneer een persoon zich in een 
situatie bevindt die hem niet in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de  
menselijke waardigheid; geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke  
dienstverlening  niet  aan  de  rechthebbende  met  terugwerkende  kracht  kan  worden 
verleend voor de periode tussen zijn  aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze 
inwilligt1. (Art. 1, eerste lid, O.C.M.W.-wet)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0017.F)

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

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat  "(de eiser) het voordeel  van de maatschappelijke 

dienstverlening vordert met ingang van 25 juli 2004, op grond van een vonnis van 21 ja-
nuari 2005 dat de (verweerder) bevoegd verklaart om (aan de eiser) de dienstverlening te 
verstrekken met ingang van 25 juli 2004, vonnis dat een eindvonnis zou zijn; dat hij vor-
dert hem maatschappelijke dienstverlening te verstrekken gelijk aan het leefloon tegen het 
tarief voor alleenstaanden en, subsidiair, dat de dienstverlening hem op zijn minst ver-
strekt zou worden om hem in de mogelijkheid te stellen de hem door vrienden en kennis-
sen geleende bedragen terug te betalen (...); dat het voor (de eiser) om medische redenen 
absoluut onmogelijk is om gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het grondge-
bied te verlaten; dat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 dus niet van toepassing kan 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 641.
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zijn (op de eiser), die zich in een situatie bevindt waarin hij recht heeft op maatschappelij-
ke dienstverlening, aangezien hij geen bestaansmiddelen heeft en, volgens wat het (ar-
beids)hof ter kennis is gebracht, ook in de mogelijkheid verkeert ze zich te verschaffen, 
daar zijn gezondheidstoestand hem kennelijk niet, of toch niet op dit ogenblik, in de mo-
gelijkheid stelt een beroep uit te oefenen (...); dat de eerste rechter terecht geoordeeld 
heeft dat het noodzakelijk was om (de eiser) een bedrag, gelijk aan een leefloon tegen het 
tarief voor alleenstaanden, toe te kennen om hem in de mogelijkheid te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid",

en "veroordeelt (de verweerder) om (aan de eiser) maatschappelijke dienstverlening te 
verstrekken, gelijk aan het leefloon tegen het tarief voor alleenstaanden, met ingang van 1 
november 2006" en verwerpt de vordering van de eiser tot betaling van achterstallige be-
dragen voor de periode na 25 juli 2004.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Het enige criterium op grond waarvan de bij wet voorgeschreven maatschappelijke 

dienstverlening wordt verstrekt, is het feit dat eenieder in de mogelijkheid moet worden 
gesteld een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (...) De aldus 
omschreven maatschappelijke dienstverlening is van dien aard dat zij niet kan worden 
verstrekt door ver in het verleden terug te gaan : een destijds ervaren gemis aan een leven 
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, kan immers niet ongedaan worden ge-
maakt door de toekenning van een actuele hulp. De huidige gevolgen van dit destijds er-
varen gemis kunnen daarentegen wel worden verholpen, indien en in zoverre zij de per-
soon thans beletten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
(...) De maatschappelijke dienstverlening (kan) niet dienen om schulden terug te betalen, 
tenzij de niet-terugbetaling een aantasting zou kunnen vormen van een leven dat beant-
woordt  aan de menselijke waardigheid.  Het recht  op maatschappelijke dienstverlening 
staat niet automatisch gelijk aan het recht op een bepaalde geldsom, a fortiori een vooraf 
bepaald bedrag. Het betekent wel dat de persoon, zolang het nodig is, recht heeft op alles 
wat hem in de mogelijkheid moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de men-
selijke waardigheid. Artikel 57, §1, van de wet van 8 juli 1976 preciseert trouwens dat de 
dienstverlening 'van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psycho-
logische aard kan zijn'. Aangezien het niet mogelijk is de tijd terug te draaien om in te 
grijpen op een periode in het leven van een persoon waarin hij geleefd zou hebben in om-
standigheden die hem niet in de mogelijkheid stelden een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid, kan bijgevolg geen maatschappelijke dienstverlening voor 
het verleden worden verstrekt, gelet op het enige doel dat aan de maatschappelijke dienst-
verlening is toegekend. Indien, daarentegen, dat gemis aan een leven dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid op dit ogenblik nog gevolgen teweegbrengt, in de vorm bij-
voorbeeld van schulden uit het verleden die het op dit ogenblik onmogelijk maken om een 
leven te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt, dan moet dat gemis ver-
holpen worden met het verstrekken van een gepaste maatschappelijke dienstverlening. Te 
dezen is geen enkele schuld die door (de eiser) als nog bestaand wordt voorgesteld, van 
dien aard dat zij hem zou beletten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid; (de eiser) legt verschillende verklaringen van particulieren voor die beweren 
dat zij hem geld hebben geleend, maar zelfs al hecht men geloof aan die stukken en erkent 
men - wat niet is aangetoond - dat die schulden nog niet zijn terugbetaald, wijst niets erop 
dat die schulden (de eiser) op dit ogenblik beletten een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid. De maatschappelijke dienstverlening die (aan de eiser) 
moet worden verstrekt om hem in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid, moet bijgevolg bestaan in een regelmatige financi-
ële hulp gelijk aan het leefloon tegen het tarief voor alleenstaanden, te verstrekken vanaf 1 
november 2006".
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Grieven
Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen-

tra voor maatschappelijk welzijn bepaalt : "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te lei-
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid".

Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat zodra een persoon zich in een 
situatie bevindt die hem niet in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat beantwoordt 
aan  de  menselijke  waardigheid  en  die  persoon  maatschappelijke  dienstverlening  aan-
vraagt.

Geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke dienstverlening niet 
met terugwerkende kracht kan worden verstrekt voor de periode tussen de aanvraag van 
maatschappelijke dienstverlening, die ten onrechte is verworpen door het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn, en de rechterlijke beslissing die de aanvraag inwilligt. 
Bijgevolg moet de gemeenrechtelijke regel worden toegepast volgens welke de persoon 
die aanspraak kon maken op de periodieke storting van bedragen, het recht heeft die ach-
terstallige bedragen te vorderen wanneer de weigering om die bedragen te betalen onver-
antwoord was, voor zover de rechtsvordering niet verjaard is.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de maatschappelijke dienstverlening alleen voor 
de toekomst kan worden verstrekt en eisers aanvraag van maatschappelijke dienstverle-
ning voor de periode van 24 juli 2004 tot de datum van het arrest verwerpt, zonder te ont-
kennen dat de eiser voldeed aan de voorwaarden voor de toekenning van de maatschappe-
lijke dienstverlening tijdens die periode en zonder te beslissen dat de rechtsvordering van 
de eiser verjaard zou zijn, schendt artikel 1, eerste lid, van de voormelde wet van 8 juli 
1976.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-

de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft elke persoon recht op 
maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Uit die bepaling volgt dat het recht op maatschappelijke dienstverlening ont-
staat zodra een persoon zich in een situatie bevindt die hem niet in de mogelijk-
heid stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke dienstverle-
ning niet aan de rechthebbende met terugwerkende kracht kan worden verleend 
voor de periode tussen zijn aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze inwil-
ligt.

Het bestreden arrest, dat niet ontkent dat de eiser zich sinds het instellen van 
zijn vordering in een situatie bevond die hem niet in de mogelijkheid stelde een 
leven te leiden dat  beantwoordt aan de menselijke waardigheid maar hem de 
maatschappelijke  dienstverlening  slechts  toekent  vanaf  de  eerste  dag  van  de 
maand van zijn uitspraak, op grond dat "de maatschappelijke dienstverlening van 
nature niet voor het verleden (kan) worden toegekend", schendt artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 8 juli 1976.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de overige punten van de vorde-
ring van de eiser verwerpt.

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 Brussel.
17 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 

h. Gosseries  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 642

2° KAMER - 18 december 2007

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
CORRECTIONELE KAMER - CORRECTIONELE KAMER ZETELEND IN HOGER BEROEP - OVERTREDING 
VAN WETTEN DIE AL DAN NIET ONDER ANDERE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN 
BEHOREN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL

Wanneer de correctionele kamer in de rechtbank van eerste aanleg zetelt in hoger beroep 
tegen een vonnis van de politierechtbank en daarbij kennis neemt van de overtredingen  
van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de  
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van  
genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de  
bevoegdheden van de arbeidsgerechten, moet zij  samengesteld zijn uit twee rechters 
van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank.  (Artt. 76, 
zesde lid, 78, eerste en vijfde lid, Ger.W.; Artt. 92, §1, 3° en 578, 7°, Ger.W.)

(KJCD TRANS bvba)

ARREST

(A.R. P.07.0958.N)

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

onele Rechtbank te Antwerpen van 7 mei 2007.
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 76, zesde lid, en 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.
1. Krachtens artikel 76, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek, toegevoegd bij artikel 
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2 van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van diverse wettelijke bepalin-
gen met betrekking tot het sociaal strafrecht, neemt ten minste één correctionele 
kamer in het bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordenin-
gen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde over-
tredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegd-
heid van de arbeidsgerechten.

Artikel 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, toegevoegd bij artikel 3 van voor-
noemde wet van 3 december 2006, bepaalt: "Wanneer de in artikel 76, zesde lid, 
bedoelde gespecialiseerde kamer bestaat uit drie rechters, is zij samengesteld uit 
twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeids-
rechtbank". 

De eiseres is door de procureur des Konings onder meer vervolgd wegens:
- L. als werkgever niet te hebben toegezien op het juiste gebruik van de tacho-

graaf (inbreuk op artikel 13 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 
1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer);

- M. als werkgever onvoldoende registratiebladen te hebben verstrekt aan de 
bestuurder  van  het  voertuig  (inbreuk  op  artikel  14.1,  eerste  lid,  Verordening 
(EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het 
wegvervoer).

2. Krachtens de bepalingen van artikel 578, 7º, Gerechtelijk Wetboek is de ar-
beidsreglementering een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de arbeids-
gerechten behoort.

De onder de telastleggingen L en M aan de eiseres ten laste gelegde overtre-
dingen hebben betrekking op de controle van arbeids- en rusttijden en betreffen 
derhalve de arbeidsreglementering. 

Hieruit volgt dat van deze zaak kennis moet worden genomen, ook in hoger 
beroep, door de bij artikel 76, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde gespeci-
aliseerde kamer die, wanneer ze uit drie rechters bestaat, moet samengesteld zijn 
uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeids-
rechtbank.

3. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat over deze zaak werd ge-
oordeeld door een correctionele kamer samengesteld overeenkomstig voornoemd 
artikel 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.

Middel 
4. Het middel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing kan 

leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting hou-
dende in hoger beroep.

18 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Mestdagh  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. V. De Donder, Dendermonde.

Nr. 643

2° KAMER - 18 december 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERTALING VAN DE PROCESSEN-VERBAAL, VERKLARINGEN EN 
VERSLAGEN - ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - DRAAGWIJDTE

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE 
ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TAALGEBRUIK - 
ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE 
ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TAALGEBRUIK - ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - 
VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 
TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET 
DOSSIER TER GRIFFIE - TERMIJN

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET DOSSIER TER GRIFFIE - TERMIJN

7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET DIE EEN NIEUWE ONDERZOEKSMAATREGEL INVOERT - WET 
DIE DAARVOOR EEN NIEUWE RECHTSPLEGING INSTELT - AARD - GEVOLG

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKEL 189TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKEL 189TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - BEPERKING

10º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 
- TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º  De  bepaling  van  artikel  22  Taalwet  Gerechtszaken  betreft  naar  haar  uitdrukkelijke  
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bewoording alle verdachten die uitsluitend Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet  
de verdachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts  
Nederlands, Duits of Frans verstaan. (Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)

2º, 3° en 4° De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens  
verwijzing naar het vonnisgerecht wordt gevorderd,  geen vertaling van de processen-
verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen 
kan vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn  
recht op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de  
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet  
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen. 
(Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)

5º en 6°  Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige  
artikel 127, §2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de  
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in  
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier  
tot op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 
127, 6°, Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 
2005; Art. 127, §2, Sv.)

7º De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel invoert die  
voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, is geen wet in de zin  
van  artikel  3  Gerechtelijk  Wetboek  die  onmiddelijk  kan  worden  toegepast  op  nog  
aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet1.  (Art.  3,  Ger.W.; Artt. 189ter en 
235ter, Sv.)

8º De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren een rechtspleging in  
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de  
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij  
daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek 
van Strafvordering, moet controleren2. (Artt. 47septies, 47novies, 189ter en 235ter, Sv.)

9º De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren geen rechtspleging 
die,  los  van  het  vertrouwelijk  dossier  bedoeld  in  de  artikelen  47septies  of  47novies  
Wetboek van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstelling het  
onderzoek  toevertrouwen  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en 
infiltratie. (Artt. 47septies, 47novies, 189ter en 235ter, Sv.)

10º Indien voor de strafrechter, aan wie het staat de wettigheid en de regelmatigheid van 
het tegen een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen, aannemelijk wordt gemaakt,  
dat  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  wet  van  6  januari  2003  betreffende  bijzondere  
opsporingsmethoden  dergelijke  opsporingsmethoden  werden  gebruikt  die  door  de 
nieuwe wet bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie worden genoemd,  
dan moet hij oordelen of het gebruik van deze methoden al dan niet verenigbaar is met  
het recht op een eerlijk proces en of het bewijs dat er uit voortgesproten is, betrouwbaar 
is; bij twijfel over een en ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten. 

(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1332.N)

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

1 Het  openbaar  ministerie  concludeerde  niet  in  deze  zin  en  ontmoette  de  problematiek  van  de 
werking van de strafwet in de tijd dan ook niet. Het was van oordeel dat de grieven van eiser op zich 
reeds  konden  verworpen  worden  door  te  verwijzen  naar  de  eerdere  rechtspraak  van het  Hof  in 
verband met de inhoudelijke voorwaarden inzake de toepassing van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering (zie de rechtspraak waarnaar verwezen wordt in voetnoot 2). 
2 Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0841.N, niet gepubliceerd; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0898.N, 
nr.534; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N, nr.535.
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Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie, een middel aan. 
De eiser II voert in een memorie, twee middelen aan. 
De eiser III voert in een memorie, een middel aan. 
De eiser IV voert in een memorie, twee middelen aan. 
De eiser V voert in een memorie, twee middelen aan. 
Deze memories zijn aan dit arrest gehecht. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Beoordeling 
Middel van de eiser I
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, de 

artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 127, §2, Wetboek van Strafvordering en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel bekritiseert het oordeel van het bestreden arrest dat de eiser niet 
behoort tot de categorie van de verdachten die een vertaling van de processen-
verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de verslagen van deskundi-
gen, kunnen vorderen. 

Het onderdeel voert ook aan dat in de mate het Hof van oordeel zou zijn dat 
artikel 22 Taalwet Gerechtszaken in die zin moet worden geïnterpreteerd dat een 
persoon die niet de Belgische nationaliteit  heeft, en die één van de Belgische 
landstalen spreekt, geen aanspraak kan maken op het recht op vertaling van de 
door genoemd artikel 22 bedoelde stukken, dit artikel de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, samen gelezen met artikel 6 EVRM schendt. 

Het onderdeel verzoekt het Hof daarom de volgende prejudiciële vraag te stel-
len aan het Grondwettelijk Hof: 

"Schendt artikel 22, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik 
in gerechtszaken, samen gelezen met artikel 6 EVRM, het gelijkheidsbeginsel 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aan een Belgi-
sche verdachte, die strafrechtelijk wordt vervolgd in een Nederlandstalige proce-
dure en die alleen het Frans en/of het Duits verstaat, toelaat om een Franse of 
Duitse vertaling te vorderen van de processen-verbaal, de verklaringen van getui-
gen of klagers en de verslagen van deskundigen, die in het Nederlands zijn opge-
steld, terwijl deze bepaling dit niet toelaat aan een niet Belgische verdachte, die 
strafrechtelijk  wordt  vervolgd in een Nederlandstalige procedure en die naast 
zijn niet Belgische landstaal ook het Frans en/of het Duits verstaat?".

5. Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken bepaalt: 
"Ieder verdachte die alleen Nederlands en Duits of een van die talen verstaat, 

kan vorderen dat bij zijn dossier een Nederlandse of een Duitse vertaling wordt 
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gevoegd van de processen-verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de 
verslagen van deskundigen die in het Frans zijn gesteld. Iedere verdachte die al-
leen Frans en Duits of een van die talen verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier 
een Franse of een Duitse vertaling wordt gevoegd van genoemde stukken die in 
het Nederlands zijn gesteld.

Eveneens kan iedere verdachte die alleen Frans en Nederlands of een van die 
talen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een Franse of een Nederlandse verta-
ling wordt gevoegd van genoemde stukken die in het Duits zijn gesteld. De ver-
dachte zal, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan den ambtenaar van het open-
baar ministerie overmaken; het zal niet meer ontvankelijk zijn, na verloop van 
acht dagen volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot verwijzing 
naar het Hof van Assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter te-
rechtzitting van de politierechtbank, van de militaire rechtbank of van de correc-
tionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.

Hetzelfde recht wordt erkend aan de verdachten, voor de rechtscolleges in ho-
ger beroep, wat betreft de nieuwe over te leggen stukken. De kosten van verta-
ling zijn ten laste der Schatkist".

Deze wetsbepaling betreft naar haar uitdrukkelijke bewoording alle verdachten 
die alleen, versta uitsluitend, Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet de ver-
dachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts 
Nederlands, Duits of Frans verstaan. Zij kan dus niet in die zin worden uitgelegd 
dat ze een onderscheid maakt tussen Belgen en vreemdelingen. 

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste uitlegging van artikel 22 Taal-
wet Gerechtszaken en er is dan ook geen grond om het Grondwettelijk Hof de 
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen.

6. De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens 
verwijzing naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling daarvan kan 
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet nochtans geen af-
breuk aan zijn recht op de eerbiediging van zijn recht van verdediging.

De eerbiediging van het recht van verdediging kan naar omstandigheden de 
strafrechter ertoe nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taal-
wet Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te 
bevelen.

Bij de beoordeling of een dergelijke vraag moet gehonoreerd worden, kan de 
rechter rekening houden met alle ter zake relevante omstandigheden.

7. De appelrechters overwegen dat: 
- "immers [de eiser] tot tijdens de eindbehandeling van de zaak vóór dit [hof 

van beroep],  kamer van inbeschuldigingstelling,  in staat  was zijn verdediging 
naar voor te brengen, er steeds een advocaat voor hem opgetreden is die het Ne-
derlands machtig is en het duidelijk is dat [de eiser] wist waarover de tenlasteleg-
gingen gingen;

- dit onder meer duidelijk blijkt uit het gegeven dat [de eiser] op 29 september 
2003, overeenkomstig art. 61quinquies juncto art 127 Wetboek van Strafvorde-
ring, om aanvullende onderzoeksdaden verzocht, ten einde het dossier in staat te 
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stellen;
- [de eiser] zijn verklaringen tijdens het onderzoek steeds in het Arabisch af-

legde, trouwens de officiële taal van Libanon (6.8 kaft 51 stukken 84 en volgen-
de);

- bij verzoekschrift van 30 augustus 2005 hij voorhield de Franse taal te spre-
ken en verzocht om vertaling van het strafdossier dat een omvang heeft van 75 
kartons, in het Frans; dat dit verzoek duidelijk dilatoir voorkomt".

Op grond van deze  relevante  omstandigheden vermochten de appelrechters 
wettig eisers vordering tot vertaling van het strafdossier in het Frans af te wijzen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Middel van de eiser III
15. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel houden-

de de rechten van verdediging en schending van artikel 127 Wetboek van Straf-
vordering, zowel in zijn versie van vóór de wijziging bij wet van 31 mei 2005, 
als in zijn versie na die wijziging.

Het middel stelt dat uit de omstandigheid dat de voormelde wetteksten slechts 
gewagen van een minimale toegang tot  het  dossier  gedurende 15 dagen,  niet 
volgt dat, zodra die tijdspanne verstreken is, de toegang tot het dossier aan de in-
verdenkinggestelde kan ontzegd worden, dewelke op straffe van de miskenning 
van zijn rechten van verdediging, die toegang moet kunnen blijven hebben tot 
het tijdstip van het in beraad nemen door het onderzoeksgerecht.

16. Noch artikel 127 Wetboek van Strafvordering, in zijn vroegere of huidige 
versie, noch het recht van verdediging vereisen wat het middel voorhoudt.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Eerste middel van de eiser V
Eerste onderdeel
27. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wet-

boek van Strafvordering en 3 Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel stelt dat door op grond van de in het middel weergegeven over-

wegingen te beslissen dat de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring slechts toepassing kunnen vinden op bijzondere opsporingsmethoden die in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding 
gegeven hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de ar-
tikelen 47septies of 47novies Wetboek van Strafvordering, het bestreden arrest 
de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering en artikel 3 Gerechte-
lijk Wetboek schendt. 

28. De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel 
invoert die voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, 
is geen wet in de zin van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek die onmiddellijk kan 
worden toegepast op nog aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet.
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Bovendien voeren de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering 
een rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de re-
gelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmetho-
den observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier, be-
doeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek van Strafvordering, moet 
controleren.

Het onderdeel gaat derhalve uit van de onjuiste rechtsopvatting dat de artikelen 
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering een rechtspleging invoeren die, los 
van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wet-
boek van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstel-
ling het onderzoek toevertrouwen van de bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
29. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van 

het recht op een eerlijk proces.
Het onderdeel stelt dat zo de rechtspleging van de artikelen 189ter en 235ter 

Wetboek van Strafvordering niet toepasselijk zou zijn op de vóór de inwerking-
treding van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsme-
thoden en de reparatiewet van 27 december 2005 verrichte bijzondere opspo-
ringsmethoden observatie en infiltratie, dan op geen enkel ogenblik van de pro-
cedure in een controle is voorzien door een onafhankelijke en onpartijdige rech-
ter over de regelmatigheid van deze bijzondere opsporingsmethoden aan de hand 
van het vertrouwelijk dossier.

30. Het staat de strafrechter de wettigheid en de regelmatigheid van het tegen 
een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen. Indien voor hem aannemelijk 
wordt gemaakt, dat vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 be-
treffende  de  bijzondere  opsporingsmethoden  dergelijke  opsporingsmethoden 
werden gebruikt die door de nieuwe wet bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie worden genoemd, dan moet hij oordelen of het gebruik van 
deze methoden al dan niet verenigbaar is met het recht op een eerlijk proces en 
of het bewijs dat er uit is voortgesproten, betrouwbaar is. Bij twijfel over een of 
ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
38. 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 V akte van de afstand in zoverre het arrest uitspraak doet 

over de bezwaren.
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. R. Verstraeten, Brussel, L. Arnou, Brugge, Wouters, B. De 
Geest, Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 644

2° KAMER - 19 december 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL MET BETREKKING TOT 
DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD ZONDER DE 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

Wanneer  de  uitgesproken  straf  naar  recht  verantwoord  is  zonder  de  verzwarende  
omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat de beslissing 
verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan zij in aanmerking  
heeft genomen, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk1. (Artt. 411 en 
414, Sv.)

(F. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen een vonnis, 

dat in diezelfde taal in hoger beroep is gewezen op 30 mei 2007 door de Correc-
tionele Rechtbank te Eupen.

Bij beschikking van 9 juli 2007 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof beslist 
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in de Franse taal zal gebeuren. 

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel :
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot een geldboete van 25 euro we-

gens het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan de verweerder, 
"met de omstandigheid dat die slagen of verwondingen een ziekte of een blijven-
de ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben 
gehad".

Wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoord is zonder de verzwaren-

1 Cass., 2 okt. 1996, AR P.96.1085.F, nr. 347.
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de omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat het 
vonnis verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan het 
in aanmerking heeft genomen, niet tot cassatie leiden. Het is bijgevolg niet ont-
vankelijk.

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

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

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. D. Barth, Eupen en G. Weisgerber, Brussel.

Nr. 645

2° KAMER - 19 december 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VERKEERSONGEVAL - NIET-
VERZEKERD VOERTUIG - REGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - OORZAKELIJK VERBAND - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - NIET-VERZEKERD VOERTUIG - 
REGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
- GRENZEN

1º en 2° Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan  
indien  het  op  die  plaats  geparkeerde  voertuig  verzekerd  was  geweest,  hebben  de 
appelrechters wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het  
ongeval te wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet-verzekering en de aanrijding  
uit te sluiten door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te  
vervangen door de correcte uitvoering ervan1. 

(Y. T. ETHIAS VERZEKERINGEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 8 juni 2007 in hoger be-

1 Het Hof past hier de theorie van het zogenaamde "rechtmatig alternatief" toe (zie concl. adv.-gen. 
DE RIEMAECKER, Cass., volt.zitt., 25 maart 1997, Pas. 1997, I, nr. 161 en J. de CODT, "L'appréciation du 
lien de la causalité dans le jugement des actions publique et civile", in Actualités de droit pénal et de 
procédure pénale, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 54 tot 57). 
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roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 
De eiser beperkt zijn cassatieberoep tot de beslissing over het aansprakelijk-

heidsbeginsel. Hij voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eens-
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van M. Y.:
Over het middel
1. De feitenrechters hebben de eiser alleen aansprakelijk gesteld voor een aan-

rijding die hij,  in staat van dronkenschap, bij het achteruitrijden heeft veroor-
zaakt, waarbij hij op een voertuig is ingereden dat regelmatig aan de rechterkant 
van de weg geparkeerd stond.

Met het beroepen vonnis, dat bij gebrek aan hoger beroep tegen de strafrechte-
lijke bepalingen kracht van gewijsde heeft gekregen, had de eerste rechter even-
eens de volgende telastlegging tegen de verweerster bewezen verklaard : als ei-
genaar van een motorvoertuig, dat voertuig in het verkeer te hebben gebracht of 
gedoogd te hebben dat het op de openbare weg in het verkeer werd gebracht, 
zonder dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding kan 
geven door een verzekering gedekt was.

2. De eiser heeft aangevoerd dat het parkeren van een niet verzekerd voertuig 
een fout van de verweerster was die in oorzakelijk verband stond met het onge-
val.

Het vonnis wordt verweten dit verweer te verwerpen door te oordelen dat de 
schade zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan mocht het aangereden 
voertuig verzekerd zijn geweest. Volgens de eiser had men veeleer moeten na-
gaan of het ongeval zich eveneens zou hebben voorgedaan indien de verweerster 
dat voertuig niet op de openbare weg zou hebben geparkeerd.

3. De overweging volgens welke het ongeval zich op dezelfde manier zou heb-
ben voorgedaan indien het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was ge-
weest, miskent niet het gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing vol-
gens welke de verweerster schuldig is dat voertuig in het verkeer te hebben ge-
bracht zonder dat het door een verzekering gedekt was.

4. Voor het overige sluiten de appelrechters, met de bekritiseerde reden, en 
zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te wijzigen, het oorzakelijk 
verband uit tussen de niet-verzekering en de aanrijding, door het foutief karakter 
van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen door de correcte 
uitvoering ervan.

Zij verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de  h.  Dejemeppe,  afdelingsvoorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. 
Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. O. Dubois, Charleroi.

Nr. 646

2° KAMER - 19 december 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - HOGER BEROEP - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEGRIP - VERENIGBAARHEID VAN EEN 
WET MET EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - BEGRIP - 
VERENIGBAARHEID VAN EEN WET MET EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF 
- VERPLICHTING - GRENZEN

1º, 2° en 3° Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van  
artikel  61quinquies Sv.,  uitspraak doet over  de ontvankelijkheid  van een verzoek om 
bijkomende onderzoekshandelingen,  is  geen eindbeslissing  in  de zin van artikel  416,  
eerste lid, van het voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid  
van dat artikel bedoelde gevallen1. 

4º en 5° Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om 
uitspraak  te  doen  over  de  verenigbaarheid  van  een  wet  met  een  algemeen  
rechtsbeginsel. 

6º en 7° Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die  
geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische  

1 Cass., 1 dec. 1998, AR P.98.1398.F, nr. 500. 
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toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn2. 

(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1613.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden arrest dat, met toepassing van artikel 61quinquies van het Wet-

boek van Strafvordering, uitspraak doet, verklaart de vordering tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen niet ontvankelijk, op grond dat zij is inge-
steld met een brief die de onderzoeksrechter per faxbericht is toegezonden en 
niet met een verzoekschrift dat gericht is aan of neergelegd op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg.

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 dat artikel bedoelde gevallen.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden legt geen onmiddellijk cassatieberoep op tegen de voor-
bereidende of onderzoeksarresten.

Het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging, 
dat eveneens door de eiser wordt  aangevoerd,  kan de rechter er  evenmin toe 
brengen om het bestaan te bevestigen van een rechtsmiddel dat de wet uitsluit.

De eiser verzoekt dat het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag zou wor-
den gesteld over de verenigbaarheid van artikel 416 van het Wetboek van Straf-
vordering met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Er wordt aangevoerd dat 
de wet het recht van verdediging in gevaar brengt en het gelijkheidsbeginsel mis-
kent, in zoverre het onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen het arrest dat met 
toepassing van artikel 235bis van dat wetboek is gewezen en niet tegen het arrest 
dat op grond van artikel 61quinquies is gewezen.

Enerzijds draagt artikel 26 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 ja-
nuari 1989 dat hof niet op om uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een 
wet met een algemeen rechtsbeginsel.

Anderzijds is het Hof niet verplicht om dat gerecht een vraag te stellen die 
geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde ju-
ridische toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden 
zijn.

2 Cass., 10 feb. 2005, AR C.02.0617.F, nr. 83. 
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De vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag is bijgevolg niet ge-
grond.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om het overige deel van de memorie te onderzoeken dat geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 647

2° KAMER - 19 december 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - 
PROCEDURE - BERICHT VAN VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN VAN DE WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS - NIETIGHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - BERICHT VAN VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN 
VAN DE WET VOORLOPIGE HECHTENIS - NIETIGHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - BERICHT VAN 
VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN VAN DE WET VOORLOPIGE HECHTENIS - NIETIGHEID

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - 
PROCEDURE - ARTIKEL 797, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - ARTIKEL 797, GERECHTELIJK WETBOEK - 
TOEPASSELIJKHEID

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - ARTIKEL 
797, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VERSCHRIJVING - 
VERBETERING - BEGRIP - ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE MEDE DE 
BESLISSING HEEFT GENOMEN

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
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VERSCHRIJVING - VERBETERING - ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE 
MEDE DE BESLISSING HEEFT GENOMEN

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - 
ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE MEDE DE BESLISSING HEEFT 
GENOMEN

1º, 2° en 3° Noch artikel 796 Ger.W., noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in de 
nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde  en zijn  
advocaat  worden  toegezonden  in  de  vormen  die  bij  artikel  21,  §2,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer 
zich  zal  uitspreken over  de  verbetering  van een beschikking  die  over  de  voorlopige  
hechtenis heeft beslist. 

4º,  5°  en  6°  Artikel  797  Ger.W.,  krachtens  welk  de  verbetering  niet  ambtshalve  kan  
geschieden,  is  niet  verenigbaar  met  de  regels  van openbare  orde  die  het  strafrecht  
beheersen en is  bijgevolg  niet  toepasselijk  op  de  procedure  na  verloop waarvan de 
raadkamer  uitspraak  doet  over  de  verbetering  van  een  beschikking  die  over  de 
voorlopige hechtenis heeft beslist1. 

7º,  8°  en  9°  De  onnauwkeurigheid  inzake  de naam van de  magistraat  die  mede  een  
beslissing heeft genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden2. 

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1801.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2007 gewezen 

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

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser is voorlopig aangehouden onder beschuldiging van moordpoging.
Bij beschikking van 5 november 2007 heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Namen de hechtenis voor een duur van drie maanden ge-
handhaafd. De beschikking werd dezelfde dag aan de eiser betekend.

Op 19 november 2007 heeft de raadsman van de eiser aan de griffie van de 
raadkamer een brief gericht waarin hij doet opmerken dat ofschoon de zaak voor 
voorzitter Pierre Mathieu werd gepleit, de beschikking de naam van voorzitter 
Anne-Sophie Favart vermeldde.

De eiser en zijn advocaat werden bij aangetekende brieven van 20 november 
2007 ervan verwittigd dat zij op 23 november 2007 voor de raadkamer dienden 

1 "De toepassing van het  Gerechtelijk Wetboek in strafzaken:  artikelsgewijze bespreking van de 
rechtspraak van het Hof - artikelen 700 tot 1147 van het Gerechtelijk Wetboek", Verslag van het Hof 
van Cassatie, 2005, p. 176. 
2 J. de CODT, "L'erreur matérielle et sa rectification devant les juridictions répressives", noot onder 
Brussel (K.I.), 17 sept. 2002, R.D.P., 2003, p. 316. 
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te verschijnen, opdat deze over de verbetering van de vergissing uitspraak kan 
doen.

Bij beschikking van 23 november 2007 heeft de raadkamer gezegd dat de door 
haar gewezen beslissing slechts een verschrijving was en heeft zij die verbeterd 
door te preciseren dat in de plaats van de naam van voorzitter Favart, die van 
voorzitter Mathieu diende gelezen te worden .

Op het hoger beroep van de eiser bevestigt het bestreden arrest de verbeteren-
de beschikking.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
1. De eiser verwijt het arrest dat het een verbeterende beschikking van de raad-

kamer bevestigt ofschoon de procedure tot verbetering daar niet was ingeleid zo-
als bij artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, i.e. volgens de regels 
van de vrijwillige verschijning of in de gewone vorm van de dagvaardingen.

2. De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde verschijnt voor de raadkamer 
nadat de griffier hem en zijn raadsman per faxpost of bij ter post aangetekende 
brief bericht heeft gegeven, overeenkomstig artikel 21, §2, van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Noch artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke 
bepaling voorzien in de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de 
inverdenkinggestelde en zijn advocaat worden toegezonden in de vormen die bij 
het voormelde artikel 21, §2, zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vast-
stellen waarop de raadkamer zich zal uitspreken over de verbetering van een be-
schikking die over de voorlopige hechtenis heeft beslist.

De verbeterende beschikking kan bijgevolg niet zelf door de aangevoerde nie-
tigheid aangetast zijn.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
3. De eiser verwijt het arrest de verbeterende beschikking te bevestigen of-

schoon deze artikel 797 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
4. De ingeroepen wetsbepaling krachtens welke de verbetering niet ambtshalve 

kan geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het straf-
recht beheersen en is bijgevolg niet op de zaak toepasselijk.

Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel
5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 128 van het Wet-

boek van Strafvordering, maar niet opgeeft op welke wijze het arrest die bepa-
ling schendt, is het onnauwkeurig en niet ontvankelijk.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de ap-
pelrechters inzake de identificatie van de handtekening van voorzitter Mathieu, 
door deze te vergelijken met de andere door die magistraat getekende stukken, is 
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het eveneens niet ontvankelijk.
6. De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een von-

nis heeft geveld is een verschrijving die kan verbeterd worden.
Het arrest stelt vast, met name door de redenen van de vordering van het open-

baar ministerie over te nemen, dat de beschikking van 5 november 2007 was on-
dertekend door voorzitter Mathieu en niet door voorzitter Favart, wiens naam 
overigens alleen ten gevolge van een verschrijving wordt vermeld.

De appelrechters die aldus antwoorden op de conclusie waarin wordt aange-
voerd dat de voorlopige hechtenis door een andere magistraat zou zijn gehand-
haafd dan deze die het debat heeft bijgewoond, omschrijven hun beslissing regel-
matig met redenen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel
7. In zoverre het middel aanvoert dat de beschikking van 5 november 2007 

door een magistraat was gewezen die het debat niet heeft bijgewoond, vindt het 
geen steun in de stukken van de rechtspleging en mist het feitelijke grondslag.

8. Artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk op 
het aan de kamer van inbeschuldigingstelling opgedragen onderzoek van het ho-
ger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot verbetering van een be-
schikking die inzake voorlopige hechtenis is gewezen.

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 het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. J.-M. Dermagne, Dinant en V. Defraiteur, Brussel.

Nr. 648

1° KAMER - 20 december 2007

SCHIP. SCHEEPVAART - LOODSEN - AANSPRAKELIJKHEID - ONTHEFFING - DOKLOODSEN - 
TOEPASSELIJKHEID

De  ontheffing  van  de  aansprakelijkheid  heeft  betrekking  op  elke  organisator  van  een 
loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instantie wordt  
georganiseerd; aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook betrekking op het  
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loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de  
Staat behoren, zoals het loodsen binnen de havendokken1. (Artt. 3 en 3bis, Loodswet)

(CORAL INTERNATIONAL NAVIGATION INC. T. P. e.a.; BRABO, HAVENLOODSEN T. EN BOOTLIEDEN cvba e.a. T. 
CORAL INTERNATIONAL NAVIGATION INC. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0045.N - C.06.0220.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen in de zaak C.06.0045.N en in de zaak C.06.0220.N zijn 

gericht tegen een arrest, op 26 september 2005 gewezen door het Hof van Be-
roep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten en procedurevoorgaanden kunnen kort als volgt worden samengevat.
Aan de basis van het geschil tussen partijen ligt een ongeval, dat plaatsvond op 

13 maart 1995 in de haven van Antwerpen, waarbij een zeeschip, in de haven ge-
sleept door twee sleepboten met de bijstand van een havenloods, een container-
kraan raakte. De kraanman (H.W.) kwam hierbij om het leven en het zeeschip, 
de kraan, de kaaimuur, sporen en spoorwagens werden beschadigd.

Bij beschikking van 15 maart 1995 stelde de voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen, zetelend in kort geding, kapitein F. O. aan als des-
kundige teneinde de oorzaak van het ongeval en de grootte van de schade te be-
palen.

Volgende partijen zijn betrokken in het geding:
- de eiseres Coral International Navigation Inc., eigenaar van het zeeschip Ibe-

rian Express;
- F. P., havenloods en aangestelde van de CV Brabo;
- de CV Brabo, concessiehouder van de loodsdienst;
-  het  Gemeentelijk  Havenbedrijf  Antwerpen,  eigenaar  van  de  beschadigde 

kade, concessiegever van de loodsdienst en eigenaar van de twee sleepboten;
- de NV Hesse-Noord Natie, eigenaar van de containerkraan;
- Avero Belgium als opvolster van de NV Royal & Sun Alliance, verzekeraar 

van de containerkraan;
- de NMBS Holding, eigenaar van de beschadigde sporen en spoorwagens;

1 Parl. St. Kamer 373 (1966-1967) - Nr. 1, 2;  Parl. St. Senaat 369 (1985-1986) - Nr. 1, 4; Hand. 
Senaat, 17 maart 1987, 1581; Parl. St. Kamer 521/3-1988, 2; zie ook A. VAN OEVELEN, " De wet van 
30 aug. 1988 tot wijziging van de wet van 3 nov. 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te 
verregaande aansprakelijkheidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroactiviteit", R. W. 1988-89, 
946 (951); E. BOON, “Evolutie van de overheidsaansprakelijkheid ook in het zeerecht?”, in Lib. Am. 
Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988. De bewering van J.P. VANHOOFF ("De loods" in Zeerecht. 
Dl. I. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, I, DE WEERDT (red.), Antwerpen, 
ETL, 1998, 206) dat dokloodsen krachtens art. 3 van bedoelde wet buiten zijn toepassingsgebied 
vallen lijkt enkel te moeten gelezen worden als een beperking van de verplichting om een loods te 
nemen.
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-  de NV Fortis  AG, arbeidsongevallenverzekeraar van de NV Hesse-Noord 
Natie;

- Y.V., J.S. en A.W., nabestaanden van de overleden kraanman.
De eiseres heeft een procedure tot aansprakelijkheidsbeperking ingesteld. De 

voorzitter van de rechtbank van koophandel stelde bij beschikking van 6 augus-
tus 1999 een vereffenaar aan en stelde bij beschikking van 9 september 1999 vast 
dat  de  eiseres  een  beperkingsfonds  had  gevormd  door  een  garantie  van 
157.613.083 Belgische frank (3.907.126,27 euro) te stellen.

Bij vonnis van 3 oktober 2000 deed de Rechtbank van Koophandel te Antwer-
pen uitspraak over de samengevoegde zaken.

Bij arrest van 26 september 2005 vernietigde het Hof van Beroep te Antwer-
pen het vonnis van de eerste rechter wegens schending van de Wet op het taalge-
bruik in gerechtszaken.

Het hof van beroep:
- beveelt voorts de samenvoeging van de zaken;
- veroordeelt de eiseres tot de betaling van verschillende sommen aan achtste 

verweerster en aan de tiende verweerster en beveelt de heropening der debatten 
op een punt van de vordering van de achtste verweerster;

- verklaart de vordering van de vierde en de vijfde verweerders tegen de eise-
res ontvankelijk, zegt voor recht dat de eiseres aansprakelijk is t.o.v. deze partij-
en en stelt een deskundige aan om de schade te onderzoeken en te begroten;

- verklaart de vordering van de derde verweerder tegen de eiseres gegrond, 
voor een bedrag van 74.607,50 euro, te vermeerderen met de interesten, en be-
veelt het de opneming van deze vordering in het door de eiseres gevormde beper-
kingsfonds; 

- verklaart de vordering van de zesde verweerster tegen de eiseres gegrond, 
voor een bedrag van 131.255,75 euro, te vermeerderen met de interesten, en be-
veelt het de opneming van deze vordering in het door eiseres gevormde beper-
kingsfonds; 

- veroordeelt de eiseres tot betaling van 140.009,84 euro, vermeerderd met de 
interesten, aan de zevende verweerster;

- verklaart de vordering van de eiseres tegen de vierde verweerster ontvanke-
lijk doch ongegrond;

- houdt de uitspraak over de vordering van o.m. de eiseres tegen de eerste en 
de tweede verweerders aan en stelt een prejudiciële vraag aan de Europese Com-
missie.

III. CASSATIEMIDDELEN
A. De eiseres voert in de zaak C.06.0045.N in haar verzoekschrift drie midde-

len aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
B. De eiseres voert in de zaak C.06.0220.N in haar verzoekschrift een middel 

aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.  De zaken dienen te 

worden gevoegd.
A. Zaak C.06.0045.N 
(...)
B. Zaak C.06.0220.N
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
7. De scheepseigenaar, de eerste verweerster, werpt de niet-ontvankelijkheid 

op van het onderdeel: het onderdeel vergt een onderzoek van feiten nu het arrest 
niet vaststelt dat P. en de C.V. Brabo het zeevaartuig uitsluitend hebben geloodst 
binnen de havendokken, zonder de grenzen van de dokken te overschrijden of 
binnen de havendokken die door sluizen van hun toegangswegen zijn afgeschei-
den zoals door het onderdeel wordt aangevoerd.

8.  De grond van niet-ontvankelijkheid is onafscheidbaar verbonden met het 
onderzoek van het middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
9. Krachtens artikel 3bis, §1, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, zo-

als gewijzigd door de wet van 30 augustus 1988, en in de versie zoals van kracht 
vóór de opheffing ervan bij artikel 22 van het Decreet van 19 april 1995 betref-
fende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest 
en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, kan de organisator van 
een loodsdienst  rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, wanneer die scha-
de te wijten is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn perso-
neel dat handelt in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een 
handeling dan wel in een verzuim bestaat.

Artikel 3bis, §1, derde lid, 1°, omschrijft de organisator van de loodsdienst als 
de openbare overheid en het havenbeheer die de loodsdiensten inrichten of in 
concessie geven en de concessiehouder van die dienst.

Artikel 3bis, §1, derde lid, 2°, van bedoelde wet omschrijft de loodsdienst als: 
a) de dienst die een loods ter beschikking stelt van de kapitein van een zeevaar-
tuig, om hem als raadgever bij te staan.

Overeenkomstig artikel 3 van deze wet behoort tot de uitsluitende bevoegd-
heid van de Staat het loodsen van zeevaartuigen in de maritieme toegangswegen 
en de zeehavens, bij het binnenkomen en het verlaten ervan, alsook op de stro-
men, rivieren en kanalen die voor de zeescheepvaart toegankelijk zijn. 

Krachtens het tweede lid van dit artikel maken op deze regeling uitzondering: 
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1° het  loodsen van zeevaartuigen uitsluitend uitgevoerd binnen havendokken, 
zonder de grenzen dezer dokken te overschrijden, 2° het loodsen van zeevaartui-
gen uitgevoerd binnen havendokken die door sluizen van hun toegangswegen 
zijn afgescheiden, zelfs indien dit loodsen wordt voorafgegaan of gevolgd door 
een prestatie die in de bevoegdheid van de Staat valt en 3°, het loodsen van zee-
vaartuigen uitgevoerd op de waterwegen of gedeelten ervan, waar dit door een 
andere overheid wordt verzekerd uit hoofde van een door de Staat bekrachtigde 
conventie.

10. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever dat 
de ontheffing van de aansprakelijkheid betrekking heeft op elke organisator van 
een loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instan-
tie wordt georganiseerd. Aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook 
betrekking op het loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uit-
sluitende bevoegdheid van de Staat behoren, zoals het loodsen binnen de haven-
dokken.

11. De appelrechters die beslissen dat de ontheffing van de aansprakelijkheid 
zoals bepaald door artikel 3bis van de voormelde wet niet van toepassing is, ver-
mits deze enkel geldt voor loodsen benoemd door de Minister, schenden aldus 
voormeld artikel.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0045.N en C.06.0220.N.
A. In de zaak C.06.0045.N
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt Coral International Navigation Inc. in de kosten.
B. In de zaak C.06.0220.N
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de ontheffing van 

aansprakelijkheid van de C.V. Brabo en van F.P.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Simont, Verbist, Geinger en Maes.

Nr. 649
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1° KAMER - 20 december 2007

ONDERWIJS - HOBU-DECREET - SALARIS - TOEPASSELIJKHEID

Het  waarborgen van ten  minste  het  salaris  dat  bij  de  inwerkingtreding  van de nieuwe 
regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personeelsleden bedoeld in  
artikel 318 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse 
Gemeenschap.  (Artt. 318 en 323, Decr. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap) 

(HOGESCHOOL GENT , Vlaamse Autonome Hogeschool, openbare instelling met  rechtspersoonlijkheid T. M.)

ARREST

(A.R. C.06.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 2, 30°, 34°, zowel in de versie van vóór als in die van na de wijziging van 

dat 34° bij decreet van de Vlaamse Raad van 8 juli 1996, 40° en 43°, 319, §1, en 323, §1, 
zoals gewijzigd door artikel 51, 1°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 
1995  houdende  diverse  wijzigingsbepalingen  betreffende  het  hoger  onderwijs  in  de 
Vlaamse Gemeenschap, en, voor zoveel als nodig 318, in het bijzonder 318, 1°, 323, §2, 
zoals gewijzigd door artikel 51, 2°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 
1995  houdende  diverse  wijzigingsbepalingen  betreffende  het  hoger  onderwijs  in  de 
Vlaamse Gemeenschap, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing 
na de wijziging van artikel 323, §2, bij decreet van de Vlaamse Raad van 14 juli 1998, en 
369 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hoge-
scholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Aangevochten beslissingen
Recht sprekende over de oorspronkelijke vordering van de verweerder verklaart het hof 

van beroep het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk, maar ongegrond. Het hof van 
beroep bevestigt het beroepen vonnis, dat de oorspronkelijke vordering van de verweerder 
gegrond verklaart en de eiseres veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een salaris 
dat gelijk is aan het salaris dat hem vóór het van kracht worden van het HOBU-decreet 
werd uitbetaald en van de sinds 1 januari 1996 verschuldigde weddentekorten in hoofd-
som en meer de interest. Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot de kosten in hoger 
beroep.

Het hof van beroep beslist dat op de volgende gronden:
"6.1.
Ten onrechte houdt (de eiseres) voor het (hof van beroep) staande dat de vier uren die 

(de verweerder) destijds presteerde als leraar artistieke vakken in een niet-uitsluitend ambt 
moeten worden verhoogd tot een activiteit van 70 pct. in de door het HOBU-decreet inge-
stelde organieke regeling, zodat hij om dezelfde verloning te kunnen bekomen gehouden 
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is tot het presteren van 9 uren contactonderwijs per week en hij zich bijkomend een halve 
dag ter beschikking moet houden.

Evenzeer ten onrechte handhaaft (de eiseres) aldus haar stelling dat de vóór de 'concor-
dantie' door (de verweerder) gepresteerde vier uren contactonderwijs op grond van het 
HOBU-decreet moeten worden geherkwalificeerd als een docentschap van 30 pct..

6.2.
Ook al wordt in de organieke regeling van het HOBU-decreet een (nieuwe) prestatiere-

geling beschreven, dan nog mag door (de eiseres) niet over het hoofd gezien worden dat 
(de verweerder) zich in de wettelijke voorwaarden bevindt om aanspraak te maken op een 
overgangsregeling zoals die werd bepaald in artikel 323 van het kwestieuze decreet.

Die overgangsregeling kwam tot stand voor een zeer afgelijnde categorie personeelsle-
den die voordien onderwijs verstrekten in een zogenaamd "niet-uitsluitend ambt".

Wegens de specificiteit van dat ambt kunnen welbepaalde personeelsleden genieten van 
een overgangsregeling die  afwijkt  van  het  voor  alle  andere  personeelsleden bestemde 
nieuw organiek stelsel.

Er kan dus helemaal geen sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel zo-
als (de eiseres) opwerpt.

6.3.
De eerste rechter stelde oordeelkundig vast dat tegenover de duidelijke en niet mis te 

verstane tekst van het artikel 323 van het HOBU-decreet geen enkele decretale of regle-
mentaire beschikking staat die toelaat daarvan af te wijken.

Er moet dienvolgens aan (de verweerder) als 'geconcordeerd' personeelslid die voor-
heen een niet-uitsluitend ambt uitoefende minstens dezelfde verloning worden betaald als 
deze die hij vóór de inwerkingtreding van het HOBU-decreet ontving.

Dat die verloning blijft gelden in verhouding tot de gepresteerde werktijd ligt voor de 
hand, wordt door de eerste rechter met zoveel woorden gepreciseerd en werd door (de 
verweerder) nooit aangevochten.

7.
(De eiseres) brengt voor het overige geen argumenten, in feite of in rechte, aan die van 

aard zijn de beoordeling en de besluitvorming door de eerste rechter te ontzenuwen.
Het bestreden vonnis dient onverkort te worden bevestigd".
(blz. 3, midden, - 4, onderaan, van het bestreden arrest).
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
1. Artikel 318, 1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 13 juli 1994 betreffende de 

hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, hieronder afgekort als HOBU-decreet, bepaalt 
dat overgangsbepalingen worden toegekend aan onder meer de personeelsleden die uiter-
lijk op 31 december 1995 op grond van de op die datum geldende reglementering vast be-
noemd zijn in een categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel aan de instellin-
gen die betrokken waren bij de vorming van de hogeschool.

Krachtens artikel 319, §1, van het HOBU-decreet gelden de overgangsbepalingen voor 
"het ambt, het bekwaamheidsbewijs en de salarisschaal".

Artikel 323, §1, van het HOBU-decreet bepaalt dat de personeelsleden die zich, zoals 
de verweerder, krachtens artikel 318 van het decreet op de overgangsbepalingen kunnen 
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beroepen,
- "de salarisschaal" blijven genieten die hun mocht worden verleend op grond van de 

vroegere regelgeving;
- "in geen geval (...) in hun nieuwe ambt een lager salaris of salarisschaal (mogen) krij-

gen dan die waarop zij in hun vroegere ambt recht hadden".
Noch in artikel 319, §1, noch in artikel 323 wordt gewag gemaakt van de wijze waarop 

de omvang van de betrekking of het ambt wordt bepaald. Met betrekking tot die omvang 
is dus niet in overgangsbepalingen voorzien. De personeelsleden bedoeld in artikel 318 
kunnen zich derhalve vanaf de datum waarop titel III "Rechtspositieregeling van het per-
soneel van de hogescholen" van het HOBU-decreet, krachtens artikel 369 van dat decreet, 
in werking treedt, niet blijven beroepen op de wijze waarop voordien de omvang van hun 
betrekking of ambt werd bepaald.

Weliswaar bepaalt artikel 323, §1, niet alleen dat de personeelsleden die zich op de 
overgangsbepalingen kunnen beroepen, de salarisschaal blijven genieten waarop zij vóór 
de inwerkingtreding van het HOBU-decreet aanspraak konden maken, maar ook dat zij in 
geen geval in hun nieuw ambt een lager salaris mogen krijgen dan dat waarop zij in hun 
vroegere ambt recht hadden. Maar artikel 2, 40°, van het decreet omschrijft "salaris" als 
de  bezoldiging  die  een  personeelslid  "ingevolge  zijn  betrekking"  overeenkomstig  een 
vastgestelde schaal ontvangt. En artikel 2, 30°, van hetzelfde decreet bepaalt dat onder be-
trekking wordt verstaan, de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt in een hoge-
school, "uitgedrukt in een door het hogeschoolbestuur bepaald procentueel aandeel per 
week". Uit artikel 2, 34° en 43°, van het HOBU-decreet, die bepalen wat moet worden 
verstaan onder respectievelijk een "deeltijdse betrekking voor leden van het onderwijzend 
personeel" en een "voltijdse betrekking", blijkt dat een deeltijdse betrekking een betrek-
king is met een opdracht waarvan de omvang een procentueel aandeel van een voltijdse 
betrekking bedraagt, die op haar beurt een betrekking is waaraan een opdracht van hon-
derd procent verbonden is en die een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool in-
houdt, gedefinieerd overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling.

Uit de samenlezing van de hierboven vernoemde bepalingen volgt dat krachtens artikel 
323, §1, van het HOBU-decreet de personeelsleden bedoeld in artikel 318 van dat decreet 
in geen geval in hun nieuwe ambt een lager salaris mogen ontvangen dan datgene waarop 
zij in hun vroegere ambt recht hadden voor het procentueel aandeel beschikbaarheid voor 
de hogeschool per week dat voor hun nieuwe ambt door het hogeschoolbestuur is bepaald 
ten aanzien van de gangbare arbeidsduurregeling.

2. Uit de vaststellingen van de eerste rechter, waarnaar het hof van beroep uitdrukkelijk 
verwijst onder punt 5 op bladzijde 3 van het bestreden arrest, blijkt dat de eiser sinds 1 
september 1986 als directeur benoemd was bij de rechtsvoorganger van de eiseres en op 1 
september 1987 definitief werd benoemd (blz. 1, onderaan, van het vonnis van de eerste 
rechter).

In de mate dat het hof van beroep met de overwegingen dat de verweerder zich in de 
wettelijke voorwaarden bevindt om aanspraak te maken op een overgangsregeling zoals 
die werd bepaald in artikel 323 van het HOBU-decreet, dat de overgangsregeling tot stand 
kwam voor een zeer afgelijnde categorie personeelsleden die voordien onderwijs verstrek-
ten in een zogenaamd "niet-uitsluitend ambt" en dat wegens de specificiteit van dat ambt 
welbepaalde personeelsleden een overgangsregeling genieten die afwijkt van het voor alle 
andere personeelsleden bestemde nieuw organiek stelsel (blz. 3, onderaan, en 4, bovenaan 
van het arrest), beslist dat de overgangsregeling waarop de verweerder zich kan beroepen, 
ook betrekking heeft op de wijze waarop de omvang van zijn betrekking wordt bepaald, 
schendt het hof van beroep de artikelen 318, 319, 323 en 369 van het HOBU-decreet.

In de mate dat het hof van beroep met de overwegingen dat de eiseres ten onrechte 
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staande houdt dat de vier uren die de verweerder destijds presteerde als leraar artistieke 
vakken in een niet-uitsluitend ambt moeten worden verhoogd tot 70 pct. in de door het 
HOBU-decreet ingestelde organieke regeling, zodat hij om dezelfde verloning te kunnen 
bekomen gehouden is tot het presteren van 9 uren contactonderwijs per week en hij zich 
bijkomend een halve dag ter beschikking moet houden en dat de eiseres aldus evenzeer 
ten onrechte haar stelling handhaaft dat de vóór de "concordantie" door de verweerder ge-
presteerde vier uren contactonderwijs op grond van het HOBU-decreet moeten worden 
geherkwalificeerd als een docentschap van 30 pct. (blz. 3, onder 6.1 van het arrest), beslist 
dat de prestaties van verweerder die vóór de inwerkingtreding van het decreet in uren wer-
den uitgedrukt, na die inwerkingtreding niet mogen worden omgezet in een percentage 
van een voltijdse betrekking om de dezelfde verloning te kunnen bekomen en in het met 
dat percentage overeenstemmende aantal uren contactonderwijs, schendt het arbeidshof de 
artikelen 2, 30°, 34°, 40°, 43°, 318, 319, §1, 323 en 369 van het HOBU-decreet.

En in ieder geval schendt het hof van beroep de artikelen 2, 30°, 34°, 40°, 43°, 318, 
319, §1, 323 en 369 van het HOBU-decreet door te beslissen dat dezelfde verloning als 
ontvangen vóór de inwerkingtreding van het HOBU-decreet die minstens aan verweerder 
moet worden betaald, "blijft gelden in verhouding met de gepresteerde werktijd" (in plaats 
van in verhouding met het door het hogeschoolbestuur bepaald procentueel aandeel per 
week van een voltijdse betrekking die een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool 
inhoudt, gedefinieerd overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling, zoals door de ei-
seres aangevoerd).

De beslissing het hoger beroep van de eiseres ongegrond te verklaren en het vonnis van 
de eerste rechter te bevestigen, is niet wettig (schending van de artikelen 2, 30°, 34°, zo-
wel in de versie van vóór als in die van na de wijziging van dat 34° bij decreet van de 
Vlaamse Raad van 8 juli 1996, 40° en 43°, 319, §1, en 323, §1, zoals gewijzigd door arti-
kel 51, 1°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 1995 houdende diverse wij-
zigingsbepalingen betreffende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, evenals 
318, in het bijzonder 318, 1°, 323, §2, zoals gewijzigd door artikel 51, 2°, van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 19 april 1995 houdende diverse wijzigingsbepalingen betref-
fende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, zowel in de versie van toepassing 
vóór als in die van toepassing na de wijziging van artikel 323, §2, bij decreet van 14 juli 
1998, en 369 van het decreet van de Vlaamse Raad van 13 juli 1994 betreffende de hoge-
scholen in de Vlaamse Gemeenschap).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 323, §1, eerste lid, van het decreet van 13 juli 1994 betref-

fende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap blijven de personeelsleden, 
bedoeld in artikel 318, de salarisschaal genieten die hun mocht worden verleend 
op grond van de geldende wettelijke  en reglementaire  bepalingen van kracht 
voor de inwerkingtreding van dit decreet, tenzij het bekwaamheidsbewijs, waar-
over de personeelsleden beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal in 
het nieuwe ambt. Luidens het tweede lid mogen deze personeelsleden in geen ge-
val in hun nieuwe ambt (of in geval van bevordering) een lager salaris of salaris-
schaal krijgen dan die waarop zij in hun vroegere ambt recht hadden.

4. Krachtens artikel 323, §2, van dit decreet, verkrijgen de personeelsleden, 
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bedoeld in artikel 318 en belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de 
studiegebieden  audiovisuele  en  beeldende  kunst,  en  muziek  en  dramatische 
kunst, met uitzondering van de basisopleidingen van één cyclus, in hun nieuwe 
ambt de bijzondere salarisschaal voor de houder van het vereiste bekwaamheids-
bewijs, tenzij de salarisschaal die hun mocht worden verleend op grond van de 
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht voor de inwerking-
treding van dit decreet, hoger lag. In dat geval behouden zij hun vroegere salaris-
schaal.

5. Het waarborgen van ten minste het salaris dat bij de inwerkingtreding van 
de nieuwe regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personen 
bedoeld in artikel 318 van het voornoemde decreet.

6. De appelrechter stelt vast dat de verweerder zich in de wettelijke voorwaar-
den bevindt om aanspraak te maken op een overgangsregeling zoals die werd be-
paald in artikel 323 van het voornoemde decreet.

7. Door te oordelen dat aan de verweerder minstens dezelfde verloning moet 
worden betaald als deze die hij voor de inwerkingtreding van het voornoemde 
decreet ontving en dat die verloning blijft gelden voor dezelfde gepresteerde les-
uren, ongeacht het feit dat het HOBU-decreet de prestaties niet meer uitdrukt in 
uren, maar wel in percentages, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar 
recht.

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten:  mrs. van Eeckhoutte en Simont.

Nr. 650

1° KAMER - 20 december 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BEGRIP

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST

3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST

1º Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk  
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde 
ten  laste gelegde feiten en rekening houdend met  de motieven die de noodzakelijke  
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grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken1. 
2º en 3° De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de W.A.M.-wet aanspraak te  

kunnen maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de 
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot  
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een  
verkeersongeval betrokken voertuig.  (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989; Art. 1315, eerste lid, 
B.W.; Art. 870, Ger.W.)

(B. T. P & V VERZEKERINGEN cv)

ARREST

(A.R. C.06.0301.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 februari 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burger-

lijke rechtsvordering;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet).
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat er betwisting bestaat over het feit of de ei-

ser bestuurder of inzittende in zijn voertuig was.
De appelrechters stellen vast dat niet betwist wordt dat het voertuig, eigendom van de 

eiser een betrokken motorrijtuig was in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet. Zij 
stellen tevens vast dat de betwisting over de toepasselijkheid van artikel 29bis van de 
WAM-wet zich beperkt tot twee vragen, waaronder de eerste vraag of de vorderende par-
tijen, waaronder de eiser, bestuurders of passagiers zijn.

De appelrechters wijzen er op dat aan deze burgerrechtelijke procedure een strafrechte-
lijke procedure is voorafgegaan als gevolg waarvan de eiser wegens de hem ten laste ge-
legde feiten van onopzettelijke  slagen en verwondingen en verkeersinbreuken wegens 
twijfel werd vrijgesproken.

Aangaande het door de eiser aangevoerde gezag van gewijsde van deze strafrechtelijke 
vrijspraak ten aanzien van de burgerlijke rechter oordelen de appelrechters als volgt:

"(de eiser)
Er is wel betwisting over het feit of (de eiser) bestuurder of inzittende in zijn voertuig 

1 Cass., 23 sept. 2004, AR C.03.0451.F, AC., 2004, nr. 431. 
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was.
(De eiser) stelt dat, gelet op de vrijspraak door de correctionele rechtbank, de rechtbank 

thans dient te oordelen dat (de eiser) geen bestuurder maar wel een inzittende was in het 
voertuig Mercedes.

Alle partijen in huidig geding waren ook aanwezig of vertegenwoordigd in de procedu-
re voor de strafrechter, zodat het vonnis van de correctionele rechtbank gezag van gewijs-
de heeft ten opzichte van al deze partijen.

Het gezag van gewijsde van een uitspraak op strafgebied die, zoals in casu, in kracht 
van gewijsde is getreden, is beperkt tot datgene dat de strafrechter zeker en noodzakelijk 
beslist heeft. Het gezag van gewijsde is gehecht aan het dispositief van de beslissing over 
de strafvordering en aan de motieven die er de noodzakelijke grondslag van vormen.

Het gezag van gewijsde houdt in dat de burgerlijke rechter die na de definitieve beslis-
sing over de grond van de strafvordering een beslissing moet nemen over de burgerlijke 
vordering voortspruitend uit hetzelfde feit, geen oordeel mag vellen dat strijdig is met wat 
beslist werd bij het oordeel over de strafvordering.

In casu werd (de eiser) vrijgesproken voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en 
verwondingen aan M.D. en S.S. en voor inbreuken op de Wegcode en dit omdat de cor-
rectionele rechtbank oordeelde dat er twijfel was over de identiteit van de bestuurder van 
het voertuig. Deze twijfel dient in strafzaken te leiden tot vrijspraak van de beklaagde. 
Niet alleen (de eiser) doch ook M.D. , die voor dezelfde inbreuken vervolgd werd, werd 
om deze reden vrijgesproken. Dit heeft tot gevolg dat de burgerlijke rechtbank niet meer 
kan oordelen dat (de eiser) of M.D. een inbreuk begingen op de strafwet m.b.t. het betrok-
ken verkeersongeval.

De strafrechter heeft echter niet zeker en noodzakelijk beslist dat (de eiser) geen be-
stuurder doch wel inzittende was. De vrijspraak is gesteund op twijfel omtrent deze hoe-
danigheid, doch hieruit volgt niet dat de rechtbank thans, in het kader van de vordering op 
grond van artikel 29bis van de WAM-wet, dient aan te nemen dat (de eiser) geen bestuur-
der doch wel passagier in het voertuig was.

Evenmin houdt de uitspraak van de correctionele rechtbank in, zoals P&V Verzekerin-
gen ten onrechte voorhoudt, dat de rechtbank thans moet aannemen dat M.D. geen be-
stuurder was en dus (de eiser) de bestuurder moet geweest zijn.

Het eventuele oordeel van deze rechtbank dat (de eiser) niet bewijst dat hij inzittende 
(niet-bestuurder) was in het voertuig Mercedes of dat P&V Verzekeringen niet bewijst dat 
(de eiser) wel bestuurder van dit voertuig was, is niet tegenstrijdig met de vrijspraak van 
(de eiser) en M.D. door de correctionele rechtbank.

Bij de beoordeling van de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet dient 
geen fout in hoofde van de bestuurder te worden vastgesteld, zodat er in dat verband geen 
tegenstrijdigheid kan ontstaan met het vonnis van de strafrechter. De vordering op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet is geen 'burgerlijke vordering' voortspruitend uit het 
feit waarvoor (de eiser) voor de strafechter werd vervolgd en vrijgesproken. Deze vorde-
ring is immers niet gegrond op enige fout van de bestuurder. Het volstaat dat het voertuig 
Mercedes betrokken was bij het ongeval (wat in casu niet betwist wordt)".

(bestreden vonnis, blz. 15 en 16)
Met betrekking tot de voorafgaande vrijspraak op strafrechtelijk gebied, stellen de ap-

pelrechters vast:
"Het vonnis van de politierechtbank werd in graad van beroep bij vonnis van de Cor-

rectionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 bevestigd. De vordering van (de ei-
ser) tot gemeenverklaring van het vonnis aan Hamburg Mannheimer Zagversicherung AG 
werd gegrond verklaard en het tussengekomen vonnis werd aan haar gemeen verklaard. 
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De correctionele rechtbank oordeelde dat er in hoofde van M.D. en (de eiser) aanwijzin-
gen waren dat zij bestuurder waren doch tevens tegenaanwijzingen en dat er ten aanzien 
van geen van beide beklaagden voldoende objectieve elementen in het strafdossier waren 
die toelieten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen. De rechtbank oor-
deelde, zoals de eerste rechter, dat er manipulaties aan het voertuig werden doorgevoerd 
(airbags vervangen of schoongemaakt, bloedsporen laten verdwijnen, voorruit aan passa-
gierszijde weggesneden) zodat de besluiten van de deskundigen niet 100 pct. zeker en ob-
jectief waren".

(bestreden vonnis, blz. 6 in fine en 7)
Grieven
Eerste onderdeel
De appelrechters stellen vast dat de eiser door de correctionele rechtbank werd vrijge-

sproken en dat alle partijen in huidig geding ook aanwezig of vertegenwoordigd waren in 
de procedure voor de strafrechter, zodat het vonnis van de correctionele rechtbank gezag 
van gewijsde heeft, ten opzichte van al deze partijen

Bij vonnis van 26 oktober 2000 werd de eiser op strafrechtelijk gebied door de Correc-
tionele Rechtbank te Hasselt vrijgesproken wegens de hem ten laste gelegde verkeersin-
breuken en onopzettelijke slagen en verwondingen omdat er twijfel bestaat over de vraag 
of de eiser als bestuurder van het voertuig, dat bij het ongeval betrokken was, kon worden 
beschouwd.

De strafrechter heeft geoordeeld dat er ten aanzien van geen van beide beklaagden vol-
doende objectieve elementen in het strafdossier zijn die toelaten met zekerheid één van 
beiden als bestuurder aan te wijzen.

De strafrechter heeft eveneens geoordeeld dat "er in de gegeven omstandigheden onvol-
doende objectieve bewijzen zijn dat beklaagde B. of rechtstreeks gedaagde D. de bestuur-
der was op het moment van de aanrijding".

Op grond van deze feitelijke omstandigheid werd de eiser door de Correctionele Recht-
bank te Hasselt op strafrechtelijk gebied vrijgesproken.

De appelrechters oordelen dat deze uitspraak van de correctionele rechtbank ten aan-
zien van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt wel degelijk gezag van gewijsde 
heeft, doch dat dit gezag de appelrechters niet verplicht om thans in het kader van de vor-
dering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet aan te nemen dat de eiser geen be-
stuurder, doch wel passagier in het voertuig was.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde bindt de burgerlijk rechter niet alleen als 
deze uitspraak doet over de vordering tot schadevergoeding ex delicto maar ook in andere 
burgerlijke zaken, waarin de vordering op een misdrijf steunt. Dit betekent dat het gezag 
van het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de strafrechter uitwerking heeft indien de 
beslissing van de strafrechter hetzelfde feit betreft als wat in het burgerlijk geschil tot de 
betwisting behoort.

De appelrechters nemen zulks aan nu zij oordelen dat in beginsel de beslissing van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 gezag van gewijsde heeft.

Bovendien dekt het gezag van gewijsde het feit ongeacht de kwalificatie.
De omstandigheid dat het betrokken verkeersongeval in de procedure voor de strafrech-

ter als een misdrijf werd omschreven belet niet dat het in onderhavige procedure op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet gaat om hetzelfde feit, met name het verkeersongeval 
dat zich op 23 januari 1998 heeft voorgedaan te Lommel.

De burgerlijke rechter kan overigens niet aan de bindende kracht van wat de strafrech-
ter omtrent het feit heeft beslist ontsnappen door te pogen aan het feit een andere kwalifi-
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catie te geven.
De appelrechters stellen vast dat de eiser op strafrechtelijk gebied werd vrijgesproken 

doch oordelen dat zij hierdoor niet dienen aan te nemen dat de eiser geen bestuurder doch 
wel passagier in het voertuig was.

De burgerlijke rechter is evenwel gehouden door wat de strafrechter zeker en noodza-
kelijk besliste, met name door het dictum en door de redenen die daarvan de noodzakelij-
ke grondslag uitmaken.

In onderhavige zaak werd de eiser op strafrechtelijk gebied vrijgesproken omdat het 
niet bewezen was dat de eiser bestuurder was van het voertuig dat in het ongeval betrok-
ken was.

Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 blijkt 
dat de dragende reden van deze vrijspraak bestaat uit het gegeven dat er ten aanzien van 
geen van beide beklaagden, waaronder de eiser, voldoende objectieve elementen waren 
die toelieten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen. De feitelijke om-
standigheid dat er onvoldoende elementen toelieten om de eiser als bestuurder aan te mer-
ken dient derhalve ongetwijfeld als een noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke 
vrijspraak te worden aangezien.

De omstandigheid dat de vrijspraak op strafrechtelijk gebied gesteund is op twijfel om-
trent deze hoedanigheid heeft geenszins voor gevolg dat de burgerlijke rechter in het ka-
der van de betwisting nopens de toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet de moge-
lijkheid zou kunnen openlaten dat de eiser wel degelijk als bestuurder dient te worden be-
schouwd.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde geldt immers ongeacht de motieven van de 
vrijspraak en derhalve ook bij vrijspraak op grond van twijfel.

De appelrechters oordelen weliswaar dat zij niet meer kunnen oordelen dat de eiser een 
inbreuk beging op de strafwet doch zij beperken hierbij ten onrechte de draagwijdte van 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. Nu de omstandigheid dat er twijfel bestaat no-
pens de vraag of de eiser als bestuurder kan worden aangezien de dragende reden is van 
de strafrechtelijke vrijspraak enerzijds en het gezag van het strafrechtelijk gewijsde blijft 
gelden, ongeacht de motieven van de vrijspraak anderzijds, vermochten de appelrechters 
bij hun beoordeling, en dit ongeacht de beslissing nopens de bewijslast, niet meer de mo-
gelijkheid open te laten dat de eiser toch als bestuurder van het voertuig zou kunnen wor-
den aangezien.

De appelrechters oordelen dat de eiser niet aantoont dat hij een vergoedingsgerechtigd 
persoon in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet is en dat zijn vordering derhalve on-
gegrond dient te worden verklaard (bestreden vonnis, blz. 18 in fine). Zij oordelen tevens 
dat "het niet kan worden uitgemaakt, op grond van objectieve gegevens wie op het ogen-
blik van het ongeval bestuurder was van de Mercedes" (bestreden vonnis blz. 16 in fine).

Hierdoor houden de appelrechters de mogelijkheid open dat de eiser als bestuurder van 
het betrokken voertuig dient te worden aangezien.

Nu de eiser op strafrechtelijk gebied wegens twijfel omtrent deze omstandigheid vrijge-
sproken is en deze omstandigheid de dragende reden is van de vrijspraak, vermochten de 
appelrechters niet meer de mogelijkheid open te laten dat eiser als bestuurder dient te wor-
den aangezien.

Door derhalve, niettegenstaande de door de appelrechters aangenomen vrijspraak op 
strafrechtelijk gebied te oordelen dat het niet kan worden uitgemaakt wie op het ogenblik 
van het ongeval bestuurder was van de Mercedes en de vordering van de eiser op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet ongegrond dient te worden verklaard, verantwoorden 
de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van het algemeen beginsel be-
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treffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke vordering en artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdend de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring).

Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet);
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser op grond van artikel 29bis van 

de WAM-wet ongegrond is aangezien de eiser niet aantoont dat hij een vergoedingsge-
rechtigd persoon in de zin van voormeld artikel is.

Met betrekking tot de bewijslast op grond van artikel 29bis van de WAM-wet, oordelen 
de appelrechters dat de eiser dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om een 
vergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de WAM-wet te bekomen en dat zulks bete-
kent dat hij niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft geleden door een verkeersonge-
val doch dat hij tevens dient aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 
29bis van de WAM-wet kan beroepen. Zulks houdt volgens de appelrechters in dat hij 
dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was.

Met betrekking tot de bewijslast oordelen de appelrechters als volgt:
"Van cruciaal belang voor de beoordeling van de gegrondheid van de vordering van (de 

eiser) op grond van artikel 29bis van de WAM-wet is de vraag op wie de bewijslast rust.
Dient (de eiser) te bewijzen dat hij passagier was in het voertuig en dus geen bestuurder 

was? In dat geval is de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet ongegrond 
aangezien dit bewijs niet geleverd wordt.

Of volstaat het dat (de eiser) aantoont dat hij in het voertuig zat en schade heeft geleden 
en dient P&V Verzekeringen aan te tonen dat (de eiser) de bestuurder was? In dat geval is 
de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet gegrond aangezien P&V Ver-
zekeringen niet het bewijs levert dat (de eiser) de bestuurder was.

Het toepassingsgebied van de vergoedingsregeling van artikel 29bis van de WAM-wet 
wordt onder meer beperkt doordat slechts een bepaalde categorie van personen recht heeft 
op vergoeding, hetgeen blijkt uit de samenlezing van de eerste en de tweede paragraaf van 
artikel 29bis.

Vergoedingsgerechtigd op grond van artikel 29bis van de WAM-wet is elk slachtoffer 
dat geen bestuurder was.

De persoon die een schadevergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de WAM-wet 
vordert, dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om deze vergoeding te be-
komen (artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek). Dit betekent dat hij niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft ge-
leden door een verkeersongeval en de verzekeraar van wie hij vergoeding vordert verze-
keraar is van de eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken motorrijtuig, doch dat 
hij tevens dient aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 29bis van de 
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WAM-wet kan beroepen. Dit heeft tot gevolg dat hij dient aan te tonen dat hij geen be-
stuurder was (vgl. Pol. Brugge 17 februari 2003, V.A.V. 2004/3, 247-250; Pol. Brugge 15 
oktober 2002, De Verz. 2003, 774, noot J. Bogaert).

(...)
In het kader van artikel 29bis van de WAM-wet geldt geen vermoeden van het niet zijn 

van een bestuurder.
Dat de bewijslast rust op diegene die de vergoeding op grond van artikel 29bis van de 

WAM-wet vordert, geldt des te meer in huidige zaak, waar het niet betwist is dat M. B. 
oorspronkelijk de bestuurder van het voertuig was. (De eiser), die beweert dat hij op een 
bepaald ogenblik stopte en dat vanaf dan M.D. het stuur overnam, dient het bewijs daar-
van te leveren.

Hij levert dit bewijs echter niet. Zoals reeds gesteld, liggen er enkel tegenstrijdige ver-
klaringen van (de eiser) en M.D. voor en wisselende verklaringen van S. S. . Er is geen re-
den om één van de verklaringen boven de andere te verkiezen of meer geloofwaardig te 
achten. Er konden geen voldoende objectieve vaststellingen aan de wagen meer worden 
gedaan, gelet op de manipulatie van het voertuig. Bovendien kan louter uit de lichamelij-
ke schade van de verscheidene betrokken personen evenmin worden afgeleid wie de be-
stuurder van het voertuig was op het ogenblik van het ongeval.

Aangezien (de eiser) niet aantoont dat hij een vergoedingsgerechtigd persoon in de zin 
van artikel 29bis van de WAM-wet is, dient zijn vordering op grond van artikel 29bis on-
gegrond te worden verklaard, zoals terecht door de eerste rechter werd geoordeeld. Dit 
geldt eveneens voor de vordering van het NVSM, dat gesubrogeerd is in de rechten van 
(de eiser) voor de door haar gedane betalingen, en derhalve niet meer rechten kan doen 
gelden dan (de eiser) zelf".

(bestreden vonnis, blz. 17 t.e.m. 19) 
Grieven
Overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kunnen slachtoffers en hun 
rechthebbenden  m.b.t.  schade  voortvloeiend  uit  lichamelijke  letsels  of  overlijden,  een 
recht op vergoeding laten gelden lastens de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de 
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig dekt. Overeenkomstig §1 in fine 
van artikel 29bis van de WAM-wet moet worden aangenomen dat het hier gaat om een 
principiële bij wet ingevoerde vergoedingsplicht.

In paragraaf 2 van artikel 29bis van de WAM-wet wordt bepaald dat de bestuurder van 
een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van 
dat artikel tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen be-
stuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

De appelrechters oordelen, met verwijzing naar twee uitspraken van de politierechtbank 
te Brugge, dat de persoon die een schadevergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de 
WAM-wet vordert ook dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was. Zodoende dient de 
persoon die zich op artikel 29bis van de WAM-wet beroept het negatief bewijs te leveren 
van het feit dat hij geen bestuurder is.

Vermits de uitsluiting van de bestuurder in artikel 29bis een exceptie betreft op een al-
gemene regel dient diegene die deze exceptie inroept, m.n. de verzekeraar, hiervan ook 
het bewijs te leveren.

Nu de appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser ongegrond is omdat hij niet 
aantoont dat hij ten tijde van het ongeval geen bestuurder van het voertuig was, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en 

noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de 
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven 
die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.

2. Uit het bestreden vonnis blijkt dat de eiser bij vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 in hoger beroep is vrijgesproken van 
het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en van inbreuken op het 
Wegverkeersreglement omdat er ten aanzien van geen van beide beklaagden, de 
eiser en D. , voldoende objectieve elementen in het strafdossier waren die toelie-
ten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de strafrechter niet zeker en noodzakelijk 
heeft beslist dat de eiser geen bestuurder doch wel inzittende was. 

De vrijspraak is gesteund op twijfel omtrent deze hoedanigheid, maar hieruit 
volgt niet volgens het vonnis dat de rechtbank thans, in het kader van de vorde-
ring op grond van artikel 29bis van de WAM-wet, dient aan te nemen dat de ei-
ser geen bestuurder, doch wel passagier in het voertuig was.

Aldus geeft het bestreden vonnis te kennen dat de uitgesproken twijfel omtrent 
de hoedanigheid van bestuurder van de eiser of D. zich uitstrekt tot hun hoeda-
nigheid van louter inzittende niet-bestuurder.

Door hieruit af te leiden dat het eventuele oordeel dat de eiser niet bewijst dat 
hij een inzittende niet-bestuurder was in het voertuig Mercedes of dat de ver-
weerster niet bewijst dat de eiser wel bestuurder was van dit voertuig, niet tegen-
strijdig is met de vrijspraak van de eiser voor de correctionele rechtbank, schen-
den de appelrechters het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van voormeld 
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende 

de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  (hierna 
WAM-wet), zoals te dezen van toepassing, zijn de verzekeraars die de aanspra-
kelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtui-
gen die bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht, met uitzondering van 
de stoffelijke schade, alle schade te vergoeden voortvloeiend uit lichamelijk let-
sel of het overlijden dat wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk onge-
val en hun rechthebbenden.
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Krachtens artikel 29bis, §2, van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, 
kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet be-
roepen op de bepalingen van dit artikel.

Artikel 29bis, zoals te dezen van toepassing, strekt ertoe uitsluitend een ver-
goeding toe te kennen aan personen die niet als bestuurder slachtoffer zijn van 
een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken.

7. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in zijn eerste lid, dat de-
gene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet be-
wijzen, en in zijn tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te zijn het bewijs 
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbinte-
nis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek is slechts de veralgemening van die 
in voornoemd artikel 1315 neergelegde regel.

8. De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM-wet, zoals te de-
zen van toepassing, aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, moet met 
toepassing van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bewijzen dat 
het verwezenlijkte risico valt binnen de omschrijving van het verzekerde risico. 
De eiser moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot de door artikel 29bis van de 
WAM-wet beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij het 
verkeersongeval betrokken voertuig.

9. Het middel dat aanvoert dat de verzekeraar moet bewijzen dat de eiser een 
bestuurder is  vermits de uitsluiting van de bestuurder in artikel  29bis van de 
WAM-wet een exceptie betreft op een algemene regel, faalt naar recht.

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 651

1° KAMER - 20 december 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT - ONTSTAAN - TIJDSTIP - NIEUWE SCHADEGEVOLGEN - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- AANVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT - ONTSTAAN - TIJDSTIP - NIEUWE SCHADEGEVOLGEN - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- AANVANG
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1º en 2° Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering  
ten laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop  
haar toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid  
dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan  
geen afbreuk1;  wanneer er  ingevolge eenzelfde onrechtmatige overheidsdaad nieuwe  
schadegevolgen optreden waarvan de toekomstige verwezenlijking bij het ontstaan van 
de eerste schade niet naar redelijke verwachting vaststaat, neemt de verjaringstermijn  
slechts een aanvang op de eerste januari van het begrotingsjaar waarin deze bijkomende 
schuldvordering voor de nieuwe schadegevolgen is ontstaan. (Art. 1, eerste lid, a, Wet 6 
feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën; Art. 100, eerste lid, 1°, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

(V. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Vervoer)

ARREST

(A.R. C.06.0385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
XIV. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
-  de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van 

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de Provinciën en, voorzover 
als nodig, de artikelen 100, lid 1, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou-
dende coördinatie van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit (hierna het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991);

- de artikelen 1382, 1383, 2242, 2244, 2248, 2262 (zoals in voege v??r de wetswijzi-
ging van 10 juni 1998);

- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest besluit tot de verjaring van de vordering van de eiseres op 

grond van de volgende motieven:
"23. De artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit 17 juli 1991 tot coördinatie van 

de wetten op de Rijkscomptabiliteit (deze regels golden ook reeds ten tijde van de Wet 
van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voor-
dele van de Staat en de Provinciën) luiden als volgt:

HOOFDSTUK IX Verjaring van de schuldvorderingen
Art. 100. Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd 

de  vervallenverklaringen ten  gevolge van andere  wettelijke,  reglementaire  of  ter  zake 
overeengekomen bepalingen:

1 Cass., 16 feb. 2006, AR C.05.0022.N, AC., 2006, nr. 98.
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1° de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde over-
legging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de eerste janua-
ri van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde 
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaren te 
rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van 
tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Voor de schuldvorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel de (tienjarige) 
verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de Deposito- en Con-
signatiekas (Wet van 10 juni 1998, artikel 8, B.S. 17 juli 1998)

Art.  101.  De  verjaring  wordt  gestuit  door  een  gerechtsdeurwaardersexploot,  alsook 
door een schulderkenning van de Staat.

Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve beslis-
sing is gewezen.

24. Art. 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 maakt een onderscheid tussen 
de schuldvorderingen die moeten worden overgelegd en deze die niet aan deze formaliteit 
zijn onderworpen; een voorbeeld van deze laatsten zijn de wedden, de pensioenen, enz.

Vorderingen, zoals deze die hierboven werden omschreven, moeten worden overgelegd 
en verjaren bijgevolg indien deze overlegging niet is gebeurd binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn 
ontstaan.

25. Met het Arbitragehof moet worden vastgesteld dat de wetgever, noch in 1846 (Wet 
van 15 mei 1846) noch in 1970 (Wet van 6 januari 1970), noch in 1991 (coördinatie bij 
koninklijk besluit van 17 juli 1991), toen hij de regels vaststelde betreffende de verjaring 
van schuldvorderingen ten laste van de Staat, het soort schuldvorderingen voor ogen heeft 
gehad dat, bij voorbeeld, behalve in een overeenkomst of in de wet, tevens zijn oorsprong 
vindt in een onrechtmatige daad (of eventueel alleen maar in een onrechtmatige daad of in 
burenhinder).

Desondanks, wegens het algemene karakter van de door de wetgever gebruikte bewoor-
dingen, heeft de rechtspraak toch geoordeeld dat de vijfjarige verjaring toepasselijk was 
voor alle ten bezware van de Staat ontstane schuldvorderingen, onder voorbehoud even-
wel van afwijkende bepalingen.

26. Vóór het in voege treden van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring, verjaarde de rechtsvordering uit een onrechtmatige 
daad (die geen misdrijf was - cf. artikel 26 V.T. Sv.) na dertig jaar.

Bijgevolg bestond er een onderscheid tussen de Staat en de particulieren, omtrent de 
toepasselijkheid, op de eerst genoemde van een vijfjarige en op de tweede van een dertig-
jarige verjaringstermijn voor de tegen hen ingestelde vorderingen, gesteund op een on-
rechtmatige daad.

Het Arbitragehof stelde vast in zijn geciteerde arrest van 15 mei 1996, enerzijds dat er 
voor dit onderscheid een objectief criterium werd gebruikt dat in verband stond met het 
nagestreefde doel, anderzijds dat de korte verjaring een maatregel invoerde die niet rede-
lijk verantwoord was, nu dit soort vorderingen tegen de overheid immers gesteund is op 
"schuldvorderingen die zijn ontstaan uit een nadeel dat pas aan de oppervlakte kan komen 
talrijke jaren nadat" de oorzaak van het nadeel is opgetreden. 

In het arrest  van 15 mei 1996 werd de discriminatie aanvaard voor vorderingen tot 
schadevergoeding, gesteund op het door werken van de overheid ontstane nadeel aan goe-
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deren van particulieren.
In het arrest van 17 december 1997 werd dezelfde redenering evenwel "niet relevant" 

genoemd "ten aanzien van de vorderingen waarin de Staat tegenover zijn medecontractan-
ten is geplaatst inzake overheidsopdrachten. Dergelijke geschillen ontstaan immers uit de 
niet-uitvoering of de slechte uitvoering van overeenkomsten die de medecontractanten uit 
vrije wil hebben ondertekend met de Staat en waarvan de clausules de partijen inlichten 
over de aard, de draagwijdte en de omvang van hun verplichtingen".

In het arrest van 20 januari 1999 werd de redenering van het arrest dd. 15 mei 1996 
evenmin "doorgetrokken tot schuldvorderingen die tot doel hebben een nadeel te herstel-
len dat, zoals te dezen, wordt veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslissing 
om werknemers ongelijk te verlonen. De voorliggende hypothese betreft vorderingen die 
voortvloeien uit een bestaande arbeidsverhouding tussen de provincie en leden van haar 
personeel wier rechten en verplichtingen voorafgaandelijk zijn vastgelegd in een geheel 
van statutaire regelen die zijn bekendgemaakt en waarvan een ieder geacht kan worden de 
draagwijdte te kennen".

Het arrest van 21 juni 2001 paste de redenering van het arrest van 15 mei 1996 evenmin 
toe op de twee gevallen:

1. waarin "de benadeelde persoon onmiddellijk (kon) treden tegen de overheid of over-
heden die aansprakelijk zouden kunnen worden verklaard, zonder dat hij diende te wach-
ten tot de Raad van State uitspraak zou hebben gedaan over het beroep dat hij had inge-
steld tegen de beslissing van de minister waarbij hem zijn functie werd ontnomen".

2. waarin "de verzekeraar 'gezondheidszorg' van het slachtoffer (kon) nagaan of laatst-
genoemde in rechte diende te treden tegen het Waalse Gewest,  beheerder van het bos 
waarin de boom die het ongeval heeft veroorzaakt zich bevond".

De vijfjarige verjaringstermijn, bepaald bij artikel 100 van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, schendt bijgevolg niet de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre deze wetten voorzien in een vijfjarige ver-
jaringstermijn voor schuldvorderingen zoals deze die hierboven werd omschreven, wan-
neer het voorwerp van die schuldvorderingen en de beweerde schuldenaar ervan onmid-
dellijk kunnen worden vastgesteld.

27. Het spreekt vanzelf dat de rechtsvoorganger van (de eiseres), toen zijn aannemings-
bedrijf op 2 juli 1980 werd gedegradeerd, toen op 29 december 1982 alle erkenningen 
werden geschorst en toen op 9 augustus 1983 de schorsing niet werd opgeheven, onmid-
dellijk heeft kunnen vaststellen dat hij door deze beslissingen schade leed en dat hij voor 
deze schade een vergoeding zou kunnen vorderen indien hij  kon bewijzen dat één of 
meerdere van de drie beslissingen in hoofde van de Belgische Staat een onrechtmatige 
daad uitmaakten.

Bijgevolg had W.R.met toepassing van de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 
1970, thans de artikelen 100 en 101 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, zijn vordering tot vergoeding van de door hem ingevolge deze be-
weerde onrechtmatige daden geleden schade moeten instellen ten laatste op 31 december 
1987, en dit in de veronderstelling dat de verjaring begon te lopen vanaf 1 januari 1983 en 
niet - ingevolge de degradatie dd. 3 juli 1980 - vanaf 1 januari 1980.

28. Volgens de besproken regels moet een vordering op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek worden overgelegd; deze vordering verjaart en vervalt voorgoed ten 
voordele van de Staat, indien de overlegging niet is gebeurd binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij is ont-
staan.

"De woorden (voorgoed) vervallen ... strekken ertoe te omschrijven dat het verstrijken 
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van de vastgestelde verjaringstermijn, niet alleen de vernietiging van het recht om een 
schuldvordering te verhalen, maar ook die van het vorderingsrecht tot gevolg heeft. Daar-
uit  volgt  de  vervaldag  van de  termijn  geen  natuurlijke  verplichting laat  voortbestaan, 
waarvan de minister zich eigenmachtig zou kunnen kwijten: een tussenkomst van de wet-
gever is daartoe vereist".

29. Enkel tijdens de verjaringstermijn van vijf jaar kan, hetzij de verjaring worden ge-
stuit:

 - door een gerechtsdeurwaarderexploot,
 - alsook door een schulderkenning van de Staat.
hetzij de verjaring worden geschorst door het instellen van de rechtsvordering.
30. Tijdens de verjaringstermijn, die ten vroegste een aanvang nam op 1 januari 1980 

(vertrekkende van het eerste feit dd. 3 juli 1980) en duurde tot 31 december 1987 (vertrek-
kende van de laatste feit dd. 9 augustus 1983), werd de rechtsvordering tot schadevergoe-
ding nooit ingesteld.

Gerechtsdeurwaardersexploten, uitgaande van W.R. en gedagtekend uit deze periode 
worden niet voorgelegd.

Een schulderkenning door de overheid in deze periode wordt niet bewezen.
De stukken waarnaar (de eiseres) verwijst zijn hoofdzakelijk eigen brieven en brieven 

van politici die door haar werden aangesproken met het oog op onderhandelingen. Van 
een schulderkenning door de bevoegde overheid is er geen spoor.

31. Alleen werden een aantal gedingen gevoerd voor de Raad van State, het voorwerp 
van de huidige vordering verschilt evenwel grondig van het voorwerp van de vorderingen 
voor de Raad van State: de huidige vordering beoogt het herstel van de beweerdelijk ge-
schonden subjectieve rechten, de vorderingen voor de Raad van State dat van de overtre-
ding, hetzij van de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, hetzij 
van de overschrijding of de afwending van macht (artikel 14 Wet Raad van State).

Wat betreft de subjectieve rechten van (de eiseres), die het voorwerp zijn van het huidig 
geding, was het in de periode tussen 1 januari 1980 en 31 december 1987 helemaal niet 
zeker dat zij de invloed zouden ondergaan van de rechtspleging voor de Raad van State; 
immers, slechts de vernietigingsarresten van de Raad van State bezitten een gezag van ge-
wijsde erga omnes; noch de beoordeling van een fout noch de beoordeling van de uit die 
fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid van de rechterlijke macht ingeval de 
miskenning van het aangevoerde recht te wijten is aan een handeling van de administratie-
ve overheid, zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van die handeling door de Raad 
van State is verworpen.

32. Het loutere feit dat slechts in hoger beroep de verjaring werd ingeroepen kan niet 
tot het besluit leiden dat de Belgische Staat of het als zijn rechtsopvolger aangesproken 
Vlaamse Gewest hebben verzaakt aan de verjaring.

33. Uit wat voorafgaat blijkt dat op 21 februari 1989, toen de rechtsvoorganger van (de 
eiseres) zijn vordering instelde, deze vordering was verjaard en vervallen.

De inleidende vordering is bijgevolg ongegrond.
De vorderingen in vrijwaring van de Belgische Staat tegen het Vlaamse Gewest en van 

het Vlaamse Gewest tegen de Belgische Staat zijn meteen zonder voorwerp".
Grieven
1.1. De Wet van 6 februari 1970 en later het koninklijk besluit van 17 juli 1991 bepalen 

dat de schuldvorderingen ten laste van de Staat verjaren binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan 
(Artikel 1, respectievelijk artikel 100: "Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat 
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vervallen zijn, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, 
reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen: 1° de schuldvorderingen, waarvan 
de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied binnen een ter-
mijn van vijfjaar te rekenen vanaf de eerste januari  van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij zijn ontstaan; (...)").

Even zoals de artikelen 2244 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek het vooropstellen in 
het gemene recht, verklaren artikel 2 van voormelde Wet en artikel 101 van voormeld ko-
ninklijk besluit dat de verjaring tegen de Staat wordt gestuit door een gerechtsdeurwaar-
derexploot en door een schulderkenning van de Staat (Artikel 2, respectievelijk 101: "De 
verjaring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaarderexploot, alsook door een schulder-
kenning van de Staat. Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een 
definitieve beslissing is gewezen").

1.2. De Wet van 6 februari 1970, later het koninklijk besluit van 17 juli 1991 zijn van 
toepassing op de vorderingen tot vergoeding van buiten contractuele schade lastens de 
Belgische Staat.

Een schuldvordering tot vergoeding van extracontractuele schade jegens de Belgische 
Staat ontstaat, bij gebreke aan andersluidende bepalingen in de Wet van 6 februari 1970 
en in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, op het ogenblik dat de schade ontstaat. Vanaf 
dat ogenblik heeft de partij die schade lijdt recht op schadeloosstelling. De vijfjaarlijkse 
verjaringstermijn begint, in beginsel, te lopen vanaf het ogenblik waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade.

2. De schade kan echter in de loop der tijd verergeren. Wanneer er een onverwachte 
toename van de schade is die buiten de redelijke voorzienbare evolutie van de aanvanke-
lijke schade valt, is er sprake van verergering en is vergoeding van deze schade eveneens 
de regel.

Bij gebreke aan bijzondere bepaling inzake verergering van schade in de Wet van 6 fe-
bruari 1970 en in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, dient te worden teruggevallen op 
het gemene recht op gevaar of zoniet een ongeoorloofde discriminatie in het leven te roe-
pen tussen een benadeelde, slachtoffer van een verzwaring van de schade veroorzaakt ten-
gevolge van de overheid, enerzijds, en een dergelijke benadeelde, slachtoffer van een fout 
gepleegd door een particulier, anderzijds, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet.

2.1. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt, inge-
val van verergering van de buiten contractuele schade, een bijzonder uitgesteld vertrek-
punt van de verjaring voorzien.

De verjaringstermijn voor een vordering tot vergoeding van dergelijke schade begint 
pas te lopen "vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen 
van de (...) verzwaring (van de schade)" of redelijkerwijs daarvan kennis had moeten ne-
men en loopt onafhankelijk van de verjaring van de vordering tot vergoeding van de 'oor-
spronkelijke' schade die, in voorkomend geval, reeds kan verstreken zijn.

2.2.  Ook al  onderscheidt het Burgerlijk Wetboek schade en verergering van schade 
slechts uitdrukkelijk sinds de inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998, toch gold 
ook reeds v??r deze wetswijziging een onderscheid tussen de vordering tot vergoeding 
van buiten contractuele schade en de vordering tot vergoeding van de verergering van die 
buiten contractuele schade.

Zo volgt uit het beginsel van de integrale vergoeding van alle geleden schade, zoals 
vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek dat de rechter rekening 
moet houden met een onverwachte toename van de schade die buiten de redelijke voor-
zienbare evolutie van de aanvankelijke schade valt.
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De vordering tot vergoeding van dergelijke verzwaring van de schade kan niet verjaren 
vooraleer de benadeelde er kennis heeft van kunnen nemen.

3.1. In casu werd door de eiseres aangevoerd dat de toekenning door de Belgische Staat 
aan de heer R., op 29 september 1987, van een beperkte erkenning de door hem in 1980 
oorspronkelijk geleden schade nog heeft 'verergerd'.

Zo stelde de eiseres uitdrukkelijk in haar eerste conclusies in eerste aanleg dat "(d)e 
schadelijke toestand geschapen door de drie beslissingen (...) nog werd bestendigd door-
dat de minister van openbare werken, in het kader van een herziening van de erkenning 
aan WR (i.e. W.R.) (..) besliste aan WR: 1. Slechts een (beperkte) erkenning te verlenen" 
(p. 3 onderaan, (eerste) besluiten in eerste aanleg dd. 28 juni 1994). Diezelfde besluiten 
(p. 14, onderaan) vervolgen dat "de schadelijke gevolgen van de schorsing en degradatie 
werden bestendigd in 1987 want toen werd de heer W. R. opnieuw en nog verder gedegra-
deerd omdat hij in de periode voorafgaand aan de beslissing onvoldoende omzet en refe-
renties inzake uitgevoerde werken kon voorleggen om de op dat ogenblik nog bestaande 
erkenningen te behouden. Wanneer men eerst een aannemer degradeert en tenslotte een 
volledig jaar belet deel te nemen aan openbare werken is het onvermijdelijk dat hij in de 
daaropvolgende jaren onvoldoende omzet realiseert en onvoldoende referenties van uitge-
voerde werken kan voorleggen".

Deze kwalificatie werd door de eiseres niet gewijzigd in graad van beroep.
3.2. Het kwam er in casu voor de eiseres op neer (i) het causale verband tussen de oor-

spronkelijke foutieve intrekking in 1980 en de schade geleden door de latere toekenning 
in september 1987 van de beperkte erkenning aan te tonen (ii) samen met het feit dat deze 
laatste erkenning op zich een verergering van de oorspronkelijke schade meebracht in de 
zin dat het een onverwachte toename van de schade veroorzaakte welke buiten de redelij-
ke voorzienbare evolutie van de aanvankelijke schade lag.

3.2.1. De beperkte erkenning dd. 29 september 1987 vindt zijn rechtsgrond in artikel 15 
van het koninklijk besluit van 9 augustus 1982. Deze erkenning is beperkt in de zin dat 
het minder ver strekt dan de oorspronkelijke erkenningen van de heer R.. De beperkte er-
kenning vindt haar rechtvaardiging in de omstandigheid dat de heer R. na 1980 minder 
omzet realiseerde dan op het ogenblik, in juli 1980, waarop zijn erkenningen werden inge-
trokken.

Alhoewel op eigen rechtsgrond toegekend los van de vernietiging van de drie eerdere 
beslissingen, staat deze beslissing, wat de schade betreft, in causaal verband met de fou-
tieve drie ministeriële beslissingen: wanneer de overheid immers een aannemer foutief de-
gradeert waardoor deze laatste belet wordt gedurende jaren deel te nemen aan openbare 
werken, is het onvermijdelijk dat hij in de daaropvolgende jaren onvoldoende omzet reali-
seert en, tengevolge daarvan, onvoldoende referenties van uitgevoerde werken kan voor-
leggen met als gevolg dat hij niet in aanmerking kan komen voor de toekenning van be-
paalde (hogere) erkenningen hetgeen een verergering van de schade is dat in oorzakelijk 
verband staat met de schade geleden tengevolge van de foutieve intrekking van de oor-
spronkelijke erkenningen.

De mate waarin de heer R. in 1987 de wettelijke criteria vervulde werd dus rechtstreeks 
beïnvloed door de drie eerdere foutieve en ondertussen door de Raad van State vernietig-
de beslissingen zodat de toekenning van de beperkte erkenning in oorzakelijk verband 
staat met de drie foutieve beslissingen.

Het causale verband tussen oorspronkelijke fouten en beperkte erkenning en daaruit 
voortvloeiende schade staat dus vast.

3.2.2. Aangezien de oorspronkelijke schade van de heer R. lag in de vermindering en 
stopzetting van zijn  aannemingsactiviteiten ten gevolge van de foutieve degradatie  en 
schorsing van drie erkenningen vanaf 3 juli 1980, kon redelijkerwijze worden aangeno-
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men dat aan het voortduren van deze oorspronkelijke schade, door de Belgische Staat een 
einde zou worden gesteld na de vernietiging van de foutieve ministeriële beslissingen 
door de Raad van State, door het opnieuw toekennen van de erkenningen die hij oorspron-
kelijk bezat.

Nochtans werd, op 29 september 1987, aan de heer R. slechts een beperkte erkenning 
afgeleverd waardoor een onverwachte toename van de schade plaatsvond buiten elke re-
delijke voorzienbare evolutie.

Er is dus bovendien verzwaring van de schade geleden door de heer R..
4. Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Wet van 6 februari 1970 respectievelijk 

artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, liep de termijn van vijf jaar waar-
binnen de vordering tot vergoeding van deze verergering diende te worden ingesteld vanaf 
de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan het is ontstaan, te weten vanaf 
1  januari  1987,  zodat  de  dagvaarding  bij  gerechtsdeurwaarderexploot  van 21  februari 
1989 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarin de toekenning van de be-
perkte erkenning uitdrukkelijk als een schadeverwekkend feit werd aangemerkt, krachtens 
artikel 2 van de Wet van 6 februari 1970 respectievelijk artikel 101 van het koninklijk be-
sluit van 17 juli 1991, de verjaring voor wat betreft de vordering gesteund op de vererge-
ring van de schade, heeft gestuit.

5. Niettegenstaande het bestreden arrest het bestaan van een verergering van de oor-
spronkelijke schade vaststelt door te bepalen dat "wanneer W.R. verwijst naar de beslis-
sing van 29 september 1987 waarbij hem een beperkte erkenning werd verleend, (...) hij 
(wil) aangeven dat deze beperkte erkenning, die gesteund was op een gebrek, de laatste ja-
ren, aan omzet en referenties, de voorzetting betekende - en bijgevolg de 'vergroting' - van 
de reeds voordien - vanaf 3 juli tot en met 9 augustus 1983 - ontstane schade" (aange-
vochten arrest, p. 10), beslist het tot de verjaring van de vordering ingesteld door de heer 
R. en zoals verdergezet door de eiseres.

6.1. Na te hebben vastgesteld dat de toekenning van een beperkte erkenning dd. 29 sep-
tember 1987 een 'vergroting' is van een daarvoor reeds bestaande schade, vermocht het ar-
rest niet meer wettelijk te beslissen dat de vordering tot vergoeding van deze 'vergroting' 
reeds was verjaard op 21 februari 1989, datum van de dagvaarding, zonder de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet alsmede de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 1979, en, 
voor zover als nodig, ook de artikelen 100, lid 1, en 101 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991, en de artikelen 1382, 1383, 2242, 2244, 2248, 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
te schenden.

6.2. Minstens spreekt het aangevochten arrest zich over de door de heer R. ingestelde 
en door de eiseres verder gezette vordering tot verergering van de schade niet uit met de 
schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek tot gevolg.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
10. Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffen-

de de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard 
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en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, de schuldvorderingen, waarvan 
de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is  geschied 
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.

Overeenkomstig die  bepaling neemt deze bijzondere verjaringstermijn voor 
schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste januari van het begro-
tingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan.

Behoudens  andersluidende  wettelijke  bepalingen,  geldt  die  vijfjarige  verja-
ringstermijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

11. In geval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuld-
vordering tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar 
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat.

De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies 
vaststaat, doet hieraan geen afbreuk.

12.  Wanneer  er  ingevolge  eenzelfde  onrechtmatige  overheidsdaad  nieuwe 
schadegevolgen optreden waarvan de toekomstige verwezenlijking bij het ont-
staan van de eerste schade niet naar redelijke verwachting vaststaat, dan neemt 
de verjaringstermijn slechts een aanvang op de eerste januari van het begrotings-
jaar waarin deze bijkomende schuldvordering voor de nieuwe schadegevolgen is 
ontstaan.

13. De appelrechters stellen vast:
- de rechtsvoorganger van de eiseres stelde op 21 februari 1989 tegen de eerste 

verweerder een vordering in die ertoe strekte een vergoeding te bekomen voor de 
enorme schade die volgens hem werd veroorzaakt door een fout van de minister 
van Openbare Werken;

- de fout situeert zich op 3 juli 1980 (degradatie van de erkenningen naar klas-
se 6), op 29 december 1982 (schorsing van alle erkenningen), en op 9 augustus 
1983 (niet-opheffing van de schorsing);

- deze drie voormelde beslissingen van de minister van Openbare Werken wer-
den nietig verklaard door een arrest van de Raad van State van 26 juni 1987;

- de minister van Openbare Werken verleende op 29 september 1987 aan de 
rechtsvoorganger van de eiseres slechts een beperkte erkenning omwille van een 
gebrek  aan  omzet  en  referenties  van  uitgevoerde  werken  (voor  de  voorbije 
jaren).

Zij oordelen dat de verwijzing door de schadelijder naar het naderhand verle-
nen van een beperkte erkenning door de minister van Openbare Werken op 29 
september 1987, een voortzetting "en bijgevolg een vergroting" aangaf van een 
reeds voordien ontstane schade.

14. De appelrechters oordelen dat de vordering van de rechtsvoorganger van 
de eiseres verjaard en vervallen was op 21 februari 1989 met inbegrip van het 
onderdeel van de vordering van de eiseres in zoverre deze betrekking heeft op de 
nieuwe gevolgen van de schade die optraden na de beslissing van de minister van 
Openbare Werken van 29 september 1987. 
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14. Door aldus te oordelen zonder na te gaan of de nieuwe gevolgen van de 
schade in redelijkheid te verwachten waren op het ogenblik van het ontstaan van 
de schuldvordering voor de aanvankelijke schade, stelt het bestreden arrest niet 
naar recht de verjaring voor de volledige vordering vast.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
15. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt dat de vordering die door 

de eiseres werd ingesteld voor de nieuwe gevolgen van de schade die optraden 
na de beslissing van de minister van Openbare Werken van 29 september 1987 
verjaard is en oordeelt omtrent de vorderingen in vrijwaring en omtrent de kos-
ten.

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

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

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaten: mrs. Lefebvre, Wouters en Simont. 

Nr. 652

1° KAMER - 20 december 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BUITENGERECHTELIJKE 
BEKENTENIS - BEGRIP

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - 
BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º De buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald en die moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd1, maar niet 
moet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen; voor het in aanmerking  
nemen ervan is  niet  vereist  dat  tussen de betrokken partijen  een reeds ontstane en 
actuele betwisting bestaat2. (Artt. 1354 en 1355, B.W.)

2º  Feitelijke  vermoedens  zijn  gevolgtrekkingen  die  de  rechter  uit  een  bekend  feit  kan  
afleiden om te besluiten tot een onbekend feit; hoewel de rechter op onaantastbare wijze  
het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die 
hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij  
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet  
miskennen of denatureren en mag hij onder meer uit de door hem vastgestelde feiten 

1 Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0127.N, AC., 1997, nr. 71.
2 Cass., 7 maart 1991, AR 7197, AC., 1990-91, nr. 358.
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geen  gevolgtrekkingen  afleiden  die,  op  grond  van  die  feiten,  voor  geen  enkele  
verantwoording vatbaar zijn3. (Artt. 1349 en 1353, B.W.)

(M. T. IMMO JORISSEN nv)

ARREST

(A.R. C.07.0161.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 november 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. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
5. De buitengerechtelijke bekentenis bedoeld in de artikelen 1354 en 1355 van 

het Burgerlijk Wetboek is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald.  Ze moet uitgaan van de partij  tegen wie ze wordt  aangevoerd,  maar 
moet niet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen.

Voor de toepassing van de artikelen 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wetboek 
en voor het in aanmerking nemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet 
vereist dat tussen de betrokken partijen een reeds ontstane en actuele betwisting 
bestaat. 

6. Het onderdeel dat steunt op de onjuiste veronderstelling dat voor een buiten-
gerechtelijke bekentenis vereist is dat de auteur van de bekentenis de wil heeft 
om over een ontstane en actuele betwisting een verklaring af te leggen, faalt naar 
recht.

Vierde onderdeel
7. Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voor-

waarden van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek uit een be-
kend feit kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten 
waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden 
afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip 

3 Cass., 19 juni 1998, AR C.97.0156.F, AC., 1998, nr. 325.
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feitelijke vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet mis-
kennen of denatureren. Hij mag onder meer uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van die feiten, voor geen enkele 
verantwoording vatbaar zijn.

8. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres en haar broer bij notariële akte, op 16 januari 1989 verleden voor 

notaris H.G. te Hasselt, overgingen tot de minnelijke verdeling van de blote ei-
gendom van een aantal onroerende goederen;

- tot de aan de eiseres toebehorende kavel, enerzijds, een huis met aanhorighe-
den op en met grond, gelegen te 3500 Hasselt, aan de ...., met als kadasternum-
mer sectie .., nr. ..., voor een oppervlakte van 1a 5ca en, anderzijds, een gedeelte 
werkhuis, gelegen te 3500 Hasselt, aan de ..., met als kadasternummer sectie ..., 
deel van nummer ... (thans ....), groot volgens opmeting 96 ca, toebehoorde;

- de onderhandse verkoopovereenkomst het door de eiseres aan de verweerster 
verkochte goed omschrijft als "een woonhuis, gelegen ..., 3500 Hasselt";

- het verkochte onroerend goed in de notariële akte van 2 maart 1993 werd 
omschreven als een woonhuis op en met grond met alle aanhorigheden, staande 
en gelegen ...;

- noch de onderhandse verkoopovereenkomst, noch de notariële verkoopakte 
van 2 maart 1993 vermelden dat het litigieuze perceel (met als kadasternummer 
sectie ..., nummer ...) met een oppervlakte van 96 centiaren begrepen zou zijn in 
de verkoopovereenkomst die in die aktes is neergelegd.

Het arrest stelt tevens vast dat de eiseres met betrekking tot de aangerekende 
onroerende voorheffing voor het litigieuze perceel, met als kadasternummer sec-
tie .. nummer ...., thans nummer ..., bij de Belastingsdienst voor Vlaanderen een 
bezwaarschrift indiende op 5 november 1999 in de hierna volgende bewoordin-
gen:

"Bovenvermeld pand (bedoeld wordt het eigendom waarvan sprake) is reeds ± 
7 à 8 jaar in het bezit van de firma Jorissen te Bilzen. Gelieve hiermee rekening 
te houden en de toekomstige briefwisseling te sturen naar J.M.".

Het arrest oordeelt dat de omstandigheid dat er in de verklaring sprake is van 
"bezit" en niet van "eigendom" hieraan geen afbreuk doet vermits de eiseres met 
haar verklaring duidelijk uitsluitend het eigendomsrecht op het oog heeft gehad 
hetgeen ten andere ook zo is begrepen door de fiscale administratie.

9. De uitleggingsbevoegdheid van de rechter is niet beperkt tot de gewone be-
tekenis van de gebruikte bewoordingen aangezien een partij zich op onbeholpen 
wijze kan uitdrukken en aan de term "bezit" een andere zin dan de gewone bete-
kenis kan toekennen.

De appelrechter vermocht te oordelen dat de eiseres in haar bezwaarschrift met 
de term "bezit" het eigendomsrecht heeft bedoeld omdat zij met haar bezwaar-
schrift aan de fiscale administratie wou te kennen geven dat zij geen onroerende 
voorheffing verschuldigd was vermits de verweerster reeds gedurende 7 à 8 jaar 
eigenaar was van het litigieuze perceel.

10. Het arrest dat op grond van die feitelijke beoordeling aanneemt dat de eise-
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res met haar verklaring "uitsluitend het eigendomsrecht op het oog heeft gehad", 
schendt noch de artikelen 544 en 2228 van het Burgerlijk Wetboek noch artikel 
251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

Voor het overige oordeelt de rechter onaantastbaar in feite dat de omstandig-
heid dat de eiseres na de verkoop in 1993 nog enkele jaren de onroerende voor-
heffing met betrekking tot het perceel, waarvan sprake, is blijven betalen, niet 
terzake doet vermits het bezwaarschrift van 5 november 1999 zelf bewijst dat 
zulks bij vergissing is gebeurd.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen die feitelijke beoordeling is het niet 
ontvankelijk.

11. Op grond van de gedane vaststellingen en uit het feitelijk gegeven dat het 
litigieuze perceel voorheen aan de eiseres toebehoorde, konden de appelrechters, 
zonder schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
oordelen dat de eiseres een bekentenis deed van het feit dat het betrokken perceel 
wel degelijk begrepen was in de verkoopovereenkomst die de eiseres destijds 
met de verweerster had aangegaan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Geinger en van Ommeslaghe.

Nr. 653

1° KAMER - 20 december 2007

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - UITLEGGING VAN DE WET - SCHENDING VAN 
DE GRONDWET - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL ARREST - GEVOLGEN - BEPALING IN DE 
TIJD - CRITERIA

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - SCHENDING VAN DE GRONDWET - 
ARREST - GEVOLGEN - UITLEGGING VAN DE WET - RECHTERLIJKE MACHT - BEPALING IN DE TIJD - 
CRITERIA

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHENDING VAN DE GRONDWET - GRONDWETTELIJK HOF - ARREST - 
GEVOLGEN - BEPALING IN DE TIJD - CRITERIA
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4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - VERKEERSONGEVAL - 
VOERTUIGEN AAN SPOORSTAVEN VERBONDEN - UITSLUITING - ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - BEKENDMAKING - TOEPASSELIJKHEID VAN DE WET

5º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
VERKEERSONGEVAL - VOERTUIGEN AAN SPOORSTAVEN VERBONDEN - UITSLUITING - 
ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - BEKENDMAKING - 
TOEPASSELIJKHEID VAN DE WET

1º, 2° en 3° Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen  
van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op 
een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd  
vaststelt  van  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  vastgestelde  ongrondwettigheid,  dient 
daarbij  rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij  in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid. 

4º en 5° De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen  
dat de verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, §1, eerste lid, van 
de  W.A.M.-wet  van  toepassing  is  op  verkeersongevallen  met  voertuigen  die  aan 
spoorstaven verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het  
arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in  
zoverre het die voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 
29bis, W.A.M.-wet 1989)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN  T. MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL 
VERVOER TE BRUSSEL )

ARREST

(A.R. C.07.0227.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis op 5 september 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Op 15 februari  1995 heeft  zich een verkeersongeval voorgedaan waarbij 

mevrouw I.D., verzekerd bij de eiseres, de Landsbond der Christelijke Mutuali-
teiten, werd aangereden door een tram, eigendom van de verweerster.

Het strafdossier werd zonder gevolg geklasseerd.
Partijen verschenen vrijwillig voor de Politierechtbank te Brussel, burgerlijke 

afdeling.
2. De eiseres vorderde lastens de verweerster de betaling van 617.410 BEF.
In hoofdorde voerde de verweerster aan dat de vordering verjaard was en in 

ondergeschikte orde liet zij gelden dat deze vordering gegrond was.
Bij vonnis van de 8ste kamer van Politierechtbank te Brussel, gewezen op 7 

maart 2005 werd de vordering van de eiseres ongegrond verklaard. De Politie-
rechtbank was met name van oordeel dat deze vordering verjaard was.

3. Tegen dit vonnis stelde de eiseres hoger beroep in bij verzoekschrift inge-
diend ter griffie op 1 juli 2005.
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Bij vonnis van 5 september 2006 oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg 
dat de vordering niet verjaard is op basis van artikel 29bis van de WAM-wet 
doch dat dit artikel, dat slechts bij wet van 19 januari 2001 werd gewijzigd, in 
deze zaak buiten toepassing moet gelaten worden.

De vordering van de eiseres wordt ongegrond verklaard.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde;
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zowel in de versie voor als na de wijziging 
door de wet van 19 januari 2001;

- artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen vast dat artikel 29bis van de WAM-wet, zoals dit gold ten tijde 

van het ongeval niet voorzag in een automatische vergoeding van het slachtoffer van een 
verkeersongeval in zoverre hierin een motorvoertuig betrokken was dat zich op spoorsta-
ven voortbeweegt.

De appelrechters stellen eveneens vast dat het Arbitragehof in zijn arrest van 15 juli 
1998 heeft geoordeeld dat het betrokken artikel de Grondwet schendt in zoverre het de 
voertuigen die  aan spoorstaven zijn  verbonden uitsluit  van het  stelsel  van vergoeding 
waarin het voorziet.

De appelrechters oordelen evenwel dat de wettelijke norm waarvan het Arbitragehof de 
ongrondwettigheid vaststelt in een op prejudiciële vraag gewezen arrest niet uit de rechts-
orde verdwijnt doch dat het de rechter verboden is de ongrondwettig bevonden norm toe 
te passen.

De appelrechters oordelen derhalve dat het oude artikel 29bis van de WAM-wet buiten 
toepassing moet worden gelaten en dat het nieuwe artikel 29bis van de WAM-wet, dat 
slechts in werking is getreden op 3 maart 2001, geen retroactieve werking kent en derhal-
ve evenmin op deze zaak kan worden toegepast.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet oordelen de appel-
rechters als volgt:

"2. Toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet.
Artikel 29bis van de WAM-wet, zoals zij gold ten tijde van het ongeval, bepaalt als 

volgt:
§1: Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt met uitzonde-

ring van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtheb-
benden en voortvloeiende uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verze-
keraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

(...)
§3: Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van 

deze wet (...). Overeenkomstig artikel 1 van deze wet moet hieronder worden verstaan:
'Motorrijtuigen: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen, en die 

door een mechanische kracht worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, 
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al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als deel ervan aangemerkt'.
Artikel 29bis van de WAM-wet, in samenlezing met artikel 1 van dezelfde wet, zoals 

zij gold ten tijde van het ongeval, voorzag dus in een automatische vergoeding van het 
slachtoffer van een verkeersongeval in zoverre hierin een motorrijtuig betrokken was dat 
zich niet op spoorstaven voortbeweegt.

Op 15 juli 1998 besliste het Arbitragehof in haar arrest 92/98, ingevolge een prejudicië-
le  vraag,  dat artikel  29bis van de WAM-wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt, in zoverre het de voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het 
stelsel van vergoeding waarin het voorziet.

Dit heeft geleid tot een aanpassing van de WAM-wet, in die zin dat bij wet van 19 janu-
ari 2001 (Belgisch Staatsblad, 21 februari 2001, inwerkingtreding op 3 maart 2001) een 
nieuw lid aan §1 van artikel 29bis van de WAM-wet is toegevoegd, dat als volgt luidt:

'Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig'.

Overeenkomstig artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1998 op het Arbi-
tragehof is de rechtbank niet verplicht om een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te 
stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan over hetzelfde onderwerp. 
Het spreekt vanzelf dat dit enkel mogelijk is wanneer de rechtbank de stelling van het Ar-
bitragehof bijtreedt, in welk geval zij zich hier ook naar moet schikken. Dit is in casu het 
geval.

De wettelijke norm waarvan het Arbitragehof de ongrondwettigheid vaststelt in een op 
prejudiciële vraag gewezen arrest verdwijnt door dat arrest niet uit de rechtsorde en blijft 
dus zonder meer bestaan zolang de bevoegde wetgever niet tussenbeide is gekomen. De 
rechter mag zich niet in de plaats stellen van de wetgever, aan wie het behoort om aan de 
ongrondwettige discriminatie een einde te stellen. Deze vaststelling impliceert evenwel 
geenszins dat de rechter die wettelijke norm onverminderd kan toepassen. Deze verplich-
ting houdt integendeel in dat het de rechter verboden is de ongrondwettig bevonden norm 
toe te passen. De rechter moet aldus de ongrondwettige norm negeren en toepassing ma-
ken van de (andere) normen die de betrokken rechtssituatie beheersen.

(zie bv. Arbeidshof Antwerpen, 15 maart 2004, AR.: 2030453; Cass. 10 juni 2005, AR: 
D.02.0029.N; beiden op www.juridat.be).

Dit betekent in casu dat het oude artikel 29bis van de WAM-wet, dat slechts bij wet van 
19 januari 2001 gewijzigd werd, buiten toepassing moet gelaten worden, temeer daar het 
de rechtbank niet toegelaten is zelf een invulling aan de toen van kracht zijnde bepaling te 
geven.

Gelet op het feit dat het nieuwe artikel 29bis van de WAM-wet slechts in werking is ge-
treden op 3 maart 2001 en zij geen retroactieve werking kent, kan ook dit artikel op deze 
zaak niet toegepast worden".

(...).
Grieven
1. De appelrechters stellen vast dat door artikel 29bis van de WAM-wet, in samenle-

zing met artikel 1 van dezelfde wet, zoals zij gold ten tijde van het ongeval, slachtoffers 
van een verkeersongeval waarin een motorvoertuig betrokken was dat zich op spoorstaven 
voortbeweegt buiten de betrokken vergoedingsregeling werd gehouden. De appelrechters 
erkennen eveneens dat het Arbitragehof in zijn arrest van 15 juli 1998 in antwoord op een 
in dit verband gestelde prejudiciële vraag heeft geoordeeld dat het betrokken wetsartikel 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
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Het Arbitragehof heeft meer bepaald vastgesteld dat "artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de voertuigen die 
aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voor-
ziet".

Het is van belang erop te wijzen dat niet het stelsel van de vergoeding van de zoge-
naamde zwakke weggebruiker als dusdanig door het Arbitragehof ongrondwettig wordt 
bevonden, doch enkel het betrokken artikel in zoverre het voordeel van de in de artikel 
29bis  bepaalde regeling wordt ontzegd aan een bepaalde categorie van personen,  met 
name zwakke weggebruikers die het slachtoffer zijn van een ongeval met een aan spoor-
staven verbonden voertuig.

Het wordt niet betwist dat dit arrest van het Arbitragehof geleid heeft tot een aanpas-
sing van de WAM-wet bij wet van 19 januari 2001 (B.S., 21 februari 2001, inwerkingtre-
ding op 3 maart 2001). Sedert deze wetswijziging, die evenwel dateert van na het ongeval 
waarvan de verzekerde van de eiseres het slachtoffer was, luidt voormeld artikel dat bij 
een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is verbon-
den de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, op de eige-
naar van het motorrijtuig rust.

2. De appelrechters oordelen dat de door het Arbitragehof gedane vaststelling geenszins 
impliceert dat de rechter die wettelijke norm onverminderd kan toepassen. Deze verplich-
ting houdt volgens de appelrechters eveneens in dat het de rechter verboden is de on-
grondwettig bevonden norm toe te passen en dat de rechter aldus de ongrondwettige norm 
moet negeren en toepassing maken van de andere normen die betrokken rechtssituatie be-
heersen. Op deze grond oordelen de appelrechters dat het volledige artikel 29bis van de 
WAM-wet buiten beschouwing moet worden gelaten.

3. De appelrechters oordelen dat het hen niet is toegestaan zelf een invulling aan de 
toen van kracht zijnde bepaling te geven.

Indien het Arbitragehof het ontbreken van een wettelijke regeling heeft vastgesteld kan 
in de regel dergelijke leemte in de wet niet door de rechter worden opgevuld. Het Hof 
heeft zulks geoordeeld in een geval waarbij aan een bepaalde categorie van rechtsonder-
horigen geen rechtsmiddel werd geboden om een opgelegde tuchtstraf te laten toetsen.

De appelrechters oordelen impliciet doch zeker dat de omstandigheid dat de oude versie 
van artikel 29bis van de WAM-wet niet van toepassing was op voertuigen die aan spoor-
staven zijn verbonden dient te worden beschouwd als een leemte in de wetgeving die en-
kel door de wetgever en niet door de rechter kan worden opgelost.

De eiseres is evenwel van mening dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen ar-
resten van het Arbitragehof die wijzen op een leemte in de wetgeving enerzijds, en, arres-
ten die wijzen op een juridisch vacuüm anderzijds. In de arresten waarin een leemte in de 
wetgeving wordt vastgesteld, komt het Arbitragehof tot de slotsom dat de Grondwet niet 
wordt geschonden door de normen die het gevraagd wordt te toetsen maar oordeelt het 
echter wel dat er een schending is van de Grondwet wegens een leemte in de wetgeving 
die enkel de wetgever kan verhelpen. Het gaat hierbij om een ander geval dan dit waar het 
Arbitragehof zegt dat de norm die het toetst de Grondwet schendt omdat hij onvolledig is 
en doordat hij niet van toepassing is op de desbetreffende situatie.

In het laatste geval, waarbij het Arbitragehof een vacuüm vaststelt, blijkt uit de arresten 
van het Arbitragehof zelf dat deze rechter dit vacuüm zou kunnen herstellen door aan de 
betrokken rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen het voordeel te ge-
ven van de gunstige behandeling die wel wordt toegekend aan de categorie van rechtson-
derhorigen waarmee deze categorie wordt vergeleken.

De door het Arbitragehof aangeduide ongrondwettigheid van artikel 29bis van WAM-
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wet in zijn oude versie dient te worden beschouwd als een vaststelling van een juridisch 
vacuüm en niet van een leemte.

Het Arbitragehof stelt immers niet de afwezigheid van enige wettelijke regeling aan de 
orde, maar wel de omstandigheid dat op gronden die niet in overeenstemming te brengen 
zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel aan een bepaalde categorie van personen 
een voordeel wordt ontzegd dat krachtens de betrokken norm wel aan een andere catego-
rie wordt verleend. In onderhavige zaak heeft het Arbitragehof door zijn arrest van 15 juli 
1998 zeer duidelijke aanwijzingen gegeven over de wijze waarop het betrokken artikel 
zou dienen te worden vervolledigd ten einde in overeenstemming te zijn met de Grond-
wet. Dit stelt vanzelfsprekend de wetgever niet vrij om de betrokken wettelijke norm later 
aan te passen - wat ook is gebeurd bij de wet van 19 januari 2001 - doch de rechter wordt 
niet geconfronteerd met een leemte in de wetgeving, zodat hij deze louter op gezag van 
het Arbitragehof kan vervolledigen.

4. Door te oordelen dat zowel het oude artikel 29bis van de WAM-wet als het nieuwe 
artikel 29bis van dezelfde wet buiten beschouwing dient te worden gelaten, het eerste om-
wille van de vastgestelde ongrondwettigheid, het tweede omdat het pas in werking is ge-
treden op 3 maart 2001, schenden de appelrechters de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
nu zij aan de verzekerde van eiseres het voordeel van de in artikel 29bis van de WAM-wet 
omschreven vergoedingsregeling ontzeggen om reden dat het oude artikel 29bis van de 
WAM-wet de ongevallen met voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluiten. 
Door dit artikel zowel in zijn oude als in zijn nieuwe versie buiten beschouwing te laten 
bestendigen de appelrechters derhalve de door het Arbitragehof bij arrest van 15 juli 1998 
vastgestelde ongrondwettigheid.

Door te oordelen zoals in het bestreden vonnis aangegeven schenden de appelrechters 
eveneens artikel 29bis van de WAM-wet nu de beslissing van de appelrechters erop neer 
komt aan voormeld artikel een interpretatie te geven die de slachtoffers van verkeersonge-
vallen met voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden van de vergoedingsregeling uit-
sluit en derhalve aan voormeld artikel een interpretatie geven die door het Arbitragehof 
bij arrest van 15 juli 1998 uitdrukkelijk in strijd met de artikelen 10 en 11 van de gecoör-
dineerde Grondwet is bevonden. De appelrechters waren gehouden aan het oud artikel 29-
bis van de WAM-wet een interpretatie te geven die in overeenstemming is met de Grond-
wet, zoals aangeduid door het Arbitragehof bij arrest van 15 juli 1998. Nu de appelrech-
ters dit artikel integendeel buiten beschouwing laten en zich daarbij niet richten naar de 
interpretatie van voormeld artikel zoals door het Arbitragehof aangegeven schenden de 
appelrechters eveneens artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbi-
tragehof en het gezag van gewijsde van het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1998.

Nu de appelrechters oordelen dat de vordering van de eiseres ongegrond is omdat noch 
het oude artikel 29bis van de WAM-wet noch het nieuwe artikel 29bis kunnen worden 
toegepast verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van 
alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
1. Krachtens artikel 29bis, §1, van de WAM-wet 1989, zoals te dezen van toe-

passing, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken alle 
schade, met uitzondering van de stoffelijke schade, veroorzaakt aan elk slachtof-
fer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlij-
den, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, 
de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
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Krachtens artikel 1 van de WAM-wet 1989, zijn motorrijtuigen de rij- of voer-
tuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische 
kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden en 
worden met motorrijtuigen gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde aanhang-
wagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld 
met het oog op het vervoer van personen of zaken.

2. Zoals blijkt uit het prejudicieel arrest van 15 juli 1998 van het Arbitragehof, 
thans,  Grondwettelijk Hof,  in  de zaak nr.  92/98 schendt artikel  29bis van de 
WAM-wet 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de voer-
tuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding 
waarin het voorziet.

3. Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de ge-
volgen van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in 
een antwoord op een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen.

De rechter die aldus de werking in de tijd vaststelt van de door het Grondwet-
telijk Hof, vastgestelde ongrondwettigheid, dient daarbij rekening te houden met 
het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en 
met de dwingende eisen van rechtszekerheid.

4. Die eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich 
er dan ook tegen dat de verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in arti-
kel 29bis, §1, eerste lid, WAM-wet, van toepassing is op verkeersongevallen met 
voertuigen die aan spoorstaven verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór 
de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 juli 1998.

5. De beslissing van de appelrechters om de ingevolge het artikel 29bis van de 
WAM-wet verruimde aansprakelijkheid niet toe te passen op de verweerder is 
naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 654

1° KAMER - 20 december 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERBAND
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2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - VERBAND

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERBAND

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEOORDELING IN 
FEITE - AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL

5º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEOORDELING IN FEITE - 
AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL

6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan  
miskend worden wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een 
partijdige of schijnbaar partijdige deskundige1;  het vereiste van de onpartijdigheid van 
een deskundige, kan evenwel niet worden gelijkgesteld met dat van een onpartijdige en  
onafhankelijke  rechter,  nu  de  deskundige  voor  het  debat  alleen  maar  een  advies  
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist, terwijl deze laatste na het debat over 
de zaak beslist2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

4º en 5° De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of  
al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen. 

6º  Niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  opkomt  tegen  de  feitelijke  beoordeling  door  de  
feitenrechter  van  de  noodzaak  al  dan  niet  een  aanvullende  onderzoeksmaatregel  te  
bevelen3.

(ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASSURANTIES, ONDERLINGE T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
T. L.)

ARREST

(A.R. C.07.0307.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak, dat 

wordt gewaarborgd door artikel 6.1. EVRM, kan miskend worden wanneer de 
bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of schijn-
1 Cass., 9 jan. 2004, AR C.01.0126.F, AC., 2004, nr. 9.
2 Cass., 23 maart 2006, AR C.03.0613.N, AC., 2006, nr. 169.
3 Cass., 3 maart 2005, AR C.04.0227.F, AC., 2005, nr. 132. 
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baar partijdige deskundige. 
Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan evenwel niet wor-

den gelijkgesteld met dat van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu de 
deskundige voor het debat alleen maar een advies verstrekt, dat voor de rechter 
kan worden betwist, terwijl deze laatste na het debat over de zaak beslist. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres 
voor de appelrechters:

- de omstandigheden uiteenzette, die volgens haar wezen op een schijn van 
partijdigheid of van gebrek aan onafhankelijkheid van de voorzitter van het col-
lege van gerechtelijke deskundigen;

- na het verslag van het college van gerechtelijke deskundigen te hebben on-
derworpen aan het advies van de "professoren V.d.B., V., M., gespecialiseerd in 
neurochirurgie  en  in  orthopedie  en  aan  dokter  M.,  bedrijvig  in  de 
neurochirurgie",  de  desbetreffende  adviezen  overlegde  ter  ondersteuning  van 
haar betwisting van de conclusies van voormeld college van deskundigen.

3. De appelrechters beoordelen het bekritiseerde verslag na nauwkeurig alle in-
houdelijke bezwaren van de eiseres tegen dit verslag te hebben onderzocht. Zij 
geven daarenboven akte aan de eiseres van het feit dat zij zich het recht voorbe-
hield een verhaal in te stellen op grond van artikel 6 EVRM nadat de procedure 
in haar geheel zou zijn afgehandeld.

4. Uit dit alles kan niet worden afgeleid dat de appelrechters het recht van ver-
dediging en het recht op een eerlijk proces zouden hebben miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in 

feite of al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen.
6. De appelrechters oordelen dat:
- het college van deskundigen na uitgebreide onderzoeken, aan de hand van de 

verklaringen van dokter V. en aan de hand van uitgebreide vakliteratuur tot het 
besluit gekomen is dat een postoperatief periduraal hematoom de meest waar-
schijnlijke oorzaak van de vastgestelde schade is, om reden dat dokter V. zelf 
een medullaire contusie steeds heeft ontkend;

- de behandeling van een postoperatief periduraal hematoom met een aan ze-
kerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een volledig herstel zou hebben geleid;

- de door het college weerhouden aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
moet gelijkgesteld worden met de gerechtelijke zekerheid, zoals vereist opdat de 
eiseres tot vergoeding van de schade zou gehouden zijn;

- zij, ingevolge de bijkomende opdracht die de eerste rechter bij vonnis van 13 
januari 2003 aan het college van deskundigen gaf, voldoende ingelicht zijn, zo-
dat het verzoek van de eiseres om een nieuwe college afzonderlijk te ondervra-
gen in het bijzijn van de door haar geraadpleegde deskundigen als niet verder 
dienend af te wijzen is.

7. Het onderdeel, dat aanvoert dat de appelrechters doordat zij, zonder een bij-
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komend onderzoek te bevelen, een deskundigenverslag beamen en aldus beslui-
ten tot de aansprakelijkheid van de verzekerde van de eiseres, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schenden, komt op tegen de feitelijke beoordeling door 
de appelrechters van de noodzaak al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatre-
gel te bevelen.

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 655

VERENIGDE KAMERS - 20 december 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - OPGEHEVEN BEPALING - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - RAAD VAN 
STATE - VERWERPING VAN DE DOOR DE EISERES OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - 
VERWERPING VAN EEN DOOR DE EISERES OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET ONTVANKELIJKHEID 
ZONDER VERBAND MET DE BEVOEGDHEID VAN DE R.S. - BESLISSING DIE MACHTSOVERSCHRIJDING 
VAN DE EISERES BEWEZEN VERKLAART

3º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - CRITERIUM

6º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID

7º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE)

8º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - 
BEGRIP

9º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

10º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP
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11º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN 
AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - VOORWAARDE

12º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

13º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

14º ONDERWIJS - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
VOORWAARDEN

15º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - TERBESCHIKKINGSTELLING 
WEGENS ZIEKTE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

16º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

17º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

1º Het middel is ontvankelijk wanneer het de schending aanvoert van een verordenende  
bepaling die weliswaar sindsdien is opgeheven, maar die wel van kracht  was op het 
tijdstip van ontstaan van het litigieuze recht1. 

2º De omstandigheid dat het bestreden arrest van de Raad van State een andere exceptie 
van niet ontvankelijkheid verwerpt die de eiser in cassatie had opgeworpen tegen het  
beroep van de verweerder in cassatie, maar die geen verband hield met de bevoegdheid  
van de Raad van State en de verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad en de 
hoven en rechtbanken van de rechterlijke  orde,  en dat  het,  bij  de  uitspraak over  de 
gegrondheid van dat beroep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van 
de bestreden akte verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de 
beslissing over haar exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang2. 

3º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding  
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden  
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp  
van het beroep tot nietigverklaring3. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

4º, 5°, 6° en 7° De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die 
op een subjectief recht gegrond is4.. (Art. 144, Gw. 1994)

8º, 9° en 10° Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept  
op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks  
aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft5. (Art. 144, Gw. 
1994)

11º, 12° en 13° Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een  
subjectief recht zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid  
gebonden is6.. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

14º Terwijl de vervulling van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974  
bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbeschikkingstelling van het personeelslid  

1 Zie concl. O.M., Cass., AR. C.06.0574.F, Pas., nr. 655. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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tot gevolg heeft, vereist de wijziging van zijn administratieve stand een administratieve  
beslissing7. (Artt. 158, a), b) en c), en 159, K.B. 22 maart 1969; Art. 9, K.B. 18 jan. 1974; 
Artt. 14, eerste lid, en 15, eerste lid, a), b) en c), K.B. 15 jan. 1974)

15º ,  16°  en 17° De bevoegdheid van de administratie  om uitspraak te doen over het  
vervuld zijn van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde  
voorwaarden is een gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van 
het personeelslid alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform 
de wettelijke en verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven8. (Artt. 158, a), 
b) en c), en 159, K.B. 22 maart 1969; Art. 9, K.B. 18 jan. 1974; Artt. 14, eerste lid, en 15, 
eerste lid, a), b) en c), K.B. 15 jan. 1974)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0574.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 september 2006
gewezen door de afdeling administratie van de Raad van State, rechtdoende na 

verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 24 juni 2004.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 ja-

nuari 1973;
- artikel 33 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtsple-

ging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- de artikelen 159 en 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 

van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

- artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen met toepassing van 
artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut 
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulpperso-
neel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, 
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten 
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is 
met het toezicht op deze inrichtingen, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van het de-
creet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake verlof 
en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwij-
zend personeel, en vóór de wijziging ervan ten gevolge van artikel 13 van het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibi-

7 Ibid.
8 Ibid.
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liteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs, dat van 
toepassing is vanaf 1 september 2000;

- artikel 10 van het voormeld koninklijk besluit van 18 januari 1974, voor de wijziging 
ervan bij artikel 13 van voornoemd decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 
1997, en voor de wijziging ervan ten gevolge van artikel 14 van voormeld decreet van de 
Franse Gemeenschap van 5 juli 2000, dat van toepassing is met ingang van 1 september 
2000;

- zoveel nodig, de artikelen 12 en 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 
februari 1997 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en ge-
brekkigheid van sommige leden van het onderwijzend personeel, en 13 en 14 van het de-
creet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en 
disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onder-
wijs, dat van toepassing is vanaf 1 september 2000;

- de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met 
toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, alsook dat artikel 160.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegd-

heid op de volgende gronden :
"Overwegende dat [de eiseres] in de door haar op 20 maart 1998 ingediende memorie 

van antwoord opwerpt dat [het beroep] onontvankelijk is bij ontstentenis van onderwerp'; 
dat ze betoogt dat, gelet op de woorden 'van rechtswege' die gebruikt worden in artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van 
het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van 
het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het para-
medisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, tech-
nisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze in-
richtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht 
op deze inrichtingen, 'het bestreden besluit geen enkele administratieve beslissing bevat'; 
'het  voormelde artikel  9 geen enkele  beslissing vereist,  aangezien het personeelslid  in 
kwestie "van rechtswege" ter beschikking staat zodra de gestelde termijn verstreken is, 
zonder dat het in die stand behoeft "te worden gesteld"'; 'geen administratieve beslissing 
meer behoeft te worden genomen'; 'geen enkele beslissing vereist is in geval van terbe-
schikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid, welke van rechtswege geschiedt; 'de 
uitdrukking "van rechtswege" kenschetsend is voor een gevolg dat automatisch uit de wet-
geving voortvloeit, zonder dat het noodzakelijk is zulks te beslissen'; 'artikel 9 van het ko-
ninklijk  besluit  van 18 januari  1974 waarin  wordt  bepaald dat  het  personeelslid  "van 
rechtswege" ter beschikking is gesteld na een bepaalde periode van afwezigheid, uit zich-
zelf die stand terbeschikkingstelling doet ontstaan zonder dat daartoe enige administratie-
ve beslissing behoeft te worden genomen'; dat de [eiseres] tot besluit van de zeer gedetail-
leerde uiteenzetting van haar exceptie schrijft dat vastgesteld dient te worden dat in geval 
van terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid geen enkele administratieve 
beslissing  behoeft  te  worden genomen'  en dat,  'als  die  administratieve  stand,  die  van 
rechtswege uit de regelgeving voortvloeit, vastgesteld wordt, in voorkomend geval in de 
vorm van een besluit zoals het bestreden besluit, het gaat om een louter declaratieve of 
rechtserkennende handeling die bijgevolg niet vernietigd kan worden'.
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Overwegende dat de  administratieve stand terbeschikkingstelling wezenlijk  verschilt 
van de stand actieve dienstt; dat de overgang van de ene naar de andere niet impliciet kan 
plaatsvinden, omdat zulks de rechtszekerheid van de betrokkenen ernstig in het gedrang 
zou brengen; dat hiervoor een uitdrukkelijke administratieve beslissing vereist is; dat de 
[eiseres] zulks overigens duidelijk aanvaard heeft door een nieuwe beslissing te nemen 
naar aanleiding van het vernietigingsarrest nr. 65.658 van 23 maart 1997.

Overwegende dat, in verband met de vraag of die beslissing moet worden bestempeld 
als declaratief of rechtscheppend, naar luid van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 
januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 dat betrekking heeft op het statuut van de personeelsleden van de onderwijsin-
richtingen van de Staat (nu de Gemeenschappen), het 'personeelslid [...] van rechtswege 
ter beschikking is gesteld wanneer hij wegens ziekte [...] afwezig is nadat hij het maxi-
mum aantal verlofdagen heeft genoten dat hem om die reden kan toegekend worden"; dat 
de in die bepaling voorkomende uitdrukking 'van rechtswege' geen declaratief karakter 
verleent aan de handeling waarbij een personeelslid ter beschikking wordt gesteld; dat zij 
alleen betekent dat de administratie ter zake over geen enkele discretionaire bevoegdheid 
beschikt  om tot  terbeschikkingstelling te  besluiten wanneer  de in  dat  artikel  bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn; dat de overheid echter, alvorens tot die terbeschikkingstelling 
te besluiten, de toestand van het betrokken personeelslid moet onderzoeken en de oorza-
ken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan; dat wegens het ingewik-
keld karakter van die verrichting en de beoordeling die zij vereist wanneer er twijfels of, 
zoals te dezen, betwistingen rijzen over de oorzaak van bepaalde afwezigheden, een der-
gelijke beslissing onderworpen is aan het toezicht van de rechter die over machtsover-
schrijding uitspraak doet; dat de terbeschikkingstelling wegens ziekte een rechtscheppen-
de beslissing is die ten aanzien van het personeelslid een nieuwe rechtstoestand doet ont-
staan; dat het beroep een onderwerp heeft en in dat opzicht ontvankelijk is". 

Grieven
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Krachtens de artikelen 7 en 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 

12 januari 1973 is de Raad van State niet bevoegd om kennis te nemen van een beroep tot 
nietigverklaring van een individuele  handeling die bestaat  in de door een bestuurlijke 
overheid gedane vaststelling van het bestaan van een toestand die een subjectief recht 
schept aan de zijde van de verzoeker, wanneer het aangevoerde middel tot nietigverkla-
ring afgeleid is uit de schending van de rechtsregel die de voorwaarden voor de erkenning 
van een dergelijke toestand bepaalt.

Teneinde uit te maken of de Raad van State al dan niet bevoegd is dient de rechter na te 
gaan of er in de betrokken rechtsbetrekking tussen de bestuurlijke overheid en de burger 
een rechtsregel bestaat die aan de burger rechtstreeks het recht toekent om van de over-
heid een welbepaald gedrag te eisen.

Dat recht bestaat wanneer de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid volledig gebon-
den is, wat veronderstelt dat de voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid 
onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat het bestuur over geen 
enkele beoordelingsvrijheid beschikt.

Naar luid van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, genomen met 
toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 



2562 HOF VAN CASSATIE 20.12.07 - Nr. 655 

die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 
van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling in-
zake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het 
onderwijzend personeel, en vervolgens, bij artikel 13 van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens 
ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs "is het in het artikel 1 
bedoelde vastbenoemde of stagedoende personeelslid van rechtswege ter beschikking ge-
steld wanneer hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is nadat hij het maximum aan-
tal verlofdagen heeft genoten dat hem om die redenen kan toegekend worden".

Artikel 10 van genoemd besluit, vóór de wijziging ervan bij artikel 13 van voormeld 
decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari  1997 en daarna bij artikel 14 van 
voormeld decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000, luidt als volgt:

"Het personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid ter beschikking gesteld is, ont-
vangt een wachtgeld waarvan het bedrag bepaald wordt, per jaar werkelijk gepresteerde 
diensten, op basis van de activiteitswedde, naar rata van:

- 5 pct. voor de eerste vijf jaren;
- 4 pct. voor de vijf volgende jaren;
- 2 pct. voor de andere jaren.
Het bedrag van bedoelde wachtgelden mag niet lager zijn dan de helft van de activi-

teitswedde, noch hoger zijn dan drie vierde van genoemde wedde".
Artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met toepassing van 

het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 be-
paalt het maximum aantal verlofdagen waarop het personeelslid aanspraak kan maken we-
gens ziekte of gebrekkigheid. Artikel 15 van datzelfde besluit preciseert dat "in afwijking 
van artikel 14, het ziekte- en gebrekkigheidsverlof toegestaan wordt zonder tijdsbeperking 
naar aanleiding van:

- een arbeidsongeval;
- een ongeval op de weg van en naar het werk;
- een beroepsziekte".
De terbeschikkingstelling geschiedt dus van rechtswege wanneer de in voormeld artikel 

9 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, onder voorbehoud met name van de toepassing van 
de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met toepas-
sing van het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 
1969, en zulks los van elk initiatief van de overheid die enkel kan vaststellen dat de voor-
waarden al dan niet vervuld zijn, zonder terzake over een discretionaire beoordelingsvrij-
heid te beschikken. 

Overeenkomstig artikel 159 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 "wordt het 
personeelslid altijd geacht zich in dienstactiviteit te bevinden behoudens uitdrukkelijke 
bepaling waarbij hij in een andere administratieve stand wordt ingedeeld".

Op grond van die bepaling treedt de nieuwe toestand van het personeelslid van rechts-
wege in wanneer de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn.

Het personeelslid is in disponibiliteit en niet meer in dienstactiviteit zodra de voorwaar-
den voor de toepassing van die bepaling vervuld zijn. En de administratie heeft geen keu-
ze.

De administratie beschikt dus terzake over een volledig gebonden bevoegdheid die een 
directe impact heeft op de rechten van de betrokken persoon.

Die rechten worden omschreven in artikel 10 van voormeld koninklijk besluit van 18 
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januari 1974, die de wijze preciseert waarop het wachtgeld wordt berekend van het perso-
neelslid dat van rechtswege in disponibiliteit is.

De administratie beschikt terzake over geen enkele beoordelingsvrijheid, en de rechten 
die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen, zijn burgerlijke rechten waarvan al-
leen de rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van geschil kennis kunnen nemen.

Weliswaar is discussie mogelijk over de feitelijke gegevens die aan de oorsprong liggen 
van de afwezigheden van het personeelslid, meer bepaald over de oorzaak ervan en met 
name over de vraag of het volgens artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 
1974 afwezigheden betreft die verband houden met een arbeidsongeval, een ongeval op 
de weg van en naar het werk of een beroepsziekte. 

Deze discussie gaat evenwel over de beoordeling van objectieve voorwaarden die geen 
beoordelingsmarge openlaten voor de administratie.

Het ontstaan van het subjectief recht hangt geenszins af van een voorafgaande beslis-
sing die tot de discretionaire macht van de administratie behoort.

De vraag of "het personeelslid het maximum aantal verlofdagen genoten heeft dat hem 
kan toegekend worden" wegens ziekte of gebrekkigheid moet immers worden beantwoord 
met inachtneming van de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 
1974, die voor de administratie geen beoordelingsmarge openlaten.

De omstandigheid dat de overheid de toestand van het betrokken personeelslid moet 
onderzoeken en de oorzaken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan om 
te weten of de in artikel 9 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, sluit het bestaan van een 
gebonden bevoegdheid aan de zijde van die administratie niet uit zoals ze evenmin uitsluit 
dat de verandering van statuut van rechtswege plaatsvindt.

De daaruit volgende discussies behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de 
rechterlijke orde.

In de door haar bij de Raad van State ingediende memories, inzonderheid in haar laatste 
memorie van 21 februari 2002, heeft de eiseres uitvoerig de redenen uiteengezet waarom 
de Raad van State onbevoegd was, onder meer omdat in artikel 9 van het koninklijk be-
sluit van 18 januari 1974 de woorden "van rechtswege" worden gebruikt wat elke beoor-
delingsvrijheid aan de zijde van de administratie uitsluit.

Door op de in het middel overgenomen overwegingen de exceptie van onbevoegdheid 
te verwerpen heeft de Raad van State zich ten onrechte bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van geschillen over burgerlijke rechten en heeft de Raad derhalve de artikelen 13 
en 144 van de Grondwet, 7 en 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als-
ook de overige, in het middel vermelde bepalingen geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 

middel aangevoerd in zoverre het met name afgeleid is uit de schending van de 
artikelen 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, dat is genomen met 
toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vast-
stelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend perso-
neel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der in-
richtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en 
normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen 
afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op 
deze inrichtingen, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, dat is 
genomen met toepassing van artikel 160 van bovenvermeld koninklijk besluit 
van 22 maart 1969, en hieruit afgeleid dat die bepalingen geen verband houden 
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met de enige grief die dat middel  opwerpt en die betrekking heeft op de be-
voegdheid van de Raad van State en op de verdeling van de bevoegdheden tus-
sen die Raad en de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde:

Het middel volgens hetwelk het arrest de beslissing waarbij de door de eiseres 
tegen het beroep van de verweerster opgeworpen exceptie van onbevoegdheid 
verworpen wordt, niet naar recht verantwoordt, voert de bovengenoemde bepa-
lingen aan om het discretionair karakter te betwisten van de bevoegdheid van de 
steller van de bestreden akte die het arrest tot staving van zijn beslissing in aan-
merking neemt.

Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 
middel aangevoerd in zoverre het met name is afgeleid uit de schending van de 
artikelen 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 en 15 van het konink-
lijk besluit van 15 januari 1974, en hieruit afgeleid dat die bepalingen zijn opge-
heven door het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houden-
de de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid 
van sommige leden van het onderwijzend personeel:

Hoewel de bovengenoemde bepalingen sindsdien zijn opgeheven, waren ze 
van kracht op het ogenblik waarop het middel betoogt dat de verweerster ter be-
schikking moest worden gesteld op grond van een gebonden bevoegdheid.

Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 
middel aangevoerd en afgeleid uit gebrek aan belang:

De omstandigheid dat het arrest een tweede exceptie van niet-ontvankelijkheid 
verwerpt die de eiseres tegen het beroep van de verweerster had opgeworpen 
maar geen verband hield met de bevoegdheid van de Raad van State en met de 
verdeling van de bevoegdheden tussen die Raad en de hoven en rechtbanken van 
de rechterlijke orde en dat het, bij de uitspraak over de gegrondheid van dat be-
roep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van de bestreden 
akte verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de beslis-
sing over haar exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
1. Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

van 12 januari 1973 doet de afdeling administratie van de Raad van State, bij 
wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens over-
treding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en re-
glementen van de onderscheiden administratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

2. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die 
op een subjectief recht gegrond is.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op 
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een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht recht-
streeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.

Opdat een partij zich op een dergelijk recht zou kunnen beroepen ten aanzien 
van de bestuurlijke overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden te 
zijn.

3. Het arrest stelt vast dat de bestreden akte het besluit van de regering van de 
eiseres is naar luid waarvan de verweerster "die onderwijzeres is [...]  wegens 
ziekte ter beschikking gesteld wordt vanaf 31 augustus 1989 tot 30 september 
1996" en "een wachtgeld zal genieten dat zal worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974".

Na te  hebben beslist  "dat  de administratieve  stand disponibiliteit  wezenlijk 
verschilt van de stand dienstactiviteit; dat de overgang van de ene naar de andere 
niet impliciet kan plaatsvinden [...] [en] dat hiervoor een uitdrukkelijke admini-
stratieve beslissing vereist is", omschrijft het arrest, om de door de eiseres opge-
worpen  exceptie  van  onbevoegdheid  te  verwerpen,  die  beslissing  als  "recht-
scheppend", op grond dat, hoewel "de uitdrukking 'van rechtswege' in [artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 januari 1974] [...] alleen betekent dat de admi-
nistratie ter zake over geen enkele discretionaire bevoegdheid beschikt om tot 
terbeschikkingstelling te besluiten wanneer de in dat artikel bepaalde voorwaar-
den vervuld zijn", de overheid echter, "alvorens tot die terbeschikkingstelling te 
besluiten, de toestand van het betrokken personeelslid moet onderzoeken en de 
oorzaken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan" en "dat, we-
gens het ingewikkeld karakter van die verrichting en de beoordeling die zij ver-
eist wanneer er twijfels of, zoals te dezen, betwistingen rijzen over de oorzaak 
van bepaalde afwezigheden, een dergelijke beslissing onderworpen is  aan het 
toezicht van de rechter die over de machtsoverschrijding uitspraak doet".

4. Volgens artikel 158, a), b) en c) van het koninklijk besluit van 22 maart 
1969 bevindt het personeelslid waarop dit artikel van toepassing is zich in een 
van de volgende administratieve standen: dienstactiviteit, non-activiteit of terbe-
schikkingstelling.

Artikel 159 bepaalt dat het personeelslid altijd geacht wordt zich in dienstacti-
viteit te bevinden behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling waarbij hij 
in een andere administratieve stand wordt ingedeeld.

Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 is het vast-
benoemde of stagedoende personeelslid van rechtswege ter beschikking gesteld 
wanneer hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is nadat hij het maximum 
aantal verlofdagen heeft genoten dat hem om die reden kan toegekend worden. 

Artikel 14, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 bepaalt 
dat het personeelslid, dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd is zijn ambt 
normaal uit te oefenen, voor de ganse duur van zijn loopbaan, tot dertig dagen 
ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit kan krij-
gen. 

Krachtens artikel 15, eerste lid, a), b) en c) van dat besluit wordt het ziekte- en 
gebrekkigheidsverlof, in afwijking van artikel 14, toegestaan zonder tijdsbeper-
king wanneer het verleend wordt wegens een arbeidsongeval, een ongeval op de 
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weg van en naar het werk of een beroepsziekte.
Dat artikel bepaalt in de laatste drie leden dat onder arbeidsongeval moet wor-

den verstaan, het ongeval dat zich in de loop en door de uitoefening van het op-
gedragen ambt heeft voorgedaan; dat onder ongeval op de weg van en naar het 
werk moet  worden verstaan,  het  ongeval  dat  zich heeft  voorgedaan onder de 
voorwaarden vereist opdat het als zodanig kan worden aangemerkt in de zin van 
de wetgeving op het herstel van de schade veroorzaakt door ongevallen die zich 
hebben voorgedaan op de weg van en naar het werk, en dat onder beroepsziekten 
moet worden verstaan, de door de Koning als dusdanig erkende ziekten.

5. Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat, hoewel de vervulling van de in arti-
kel 9 van het koninklijk besluit bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbe-
schikkingstelling van het personeelslid tot gevolg heeft, de wijziging van zijn ad-
ministratieve stand, zoals het arrest beslist, een administratieve beslissing vereist, 
anderzijds echter, dat de bevoegdheid van de administratie om over het vervuld 
zijn van die voorwaarden uitspraak te doen gebonden is, daar de oorzaken van de 
afwezigheden van het personeelslid alleen correct zijn bepaald wanneer die be-
paling is geschied conform de wettelijke en verordenende bepalingen die de aard 
ervan omschrijven. 

6. Door de afwijzing van de exceptie van onbevoegdheid te gronden op het 
discretionair karakter van die bevoegdheid van de administratie,  verantwoordt 
het arrest zijn beslissing niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond. 
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad 

van State en dat daarvan melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde afdeling administratie van de 

Raad van State die zich zal gedragen naar de beslissing van het Hof over het be-
slechte rechtspunt.

20 december 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 656

VERENIGDE KAMERS - 20 december 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - CRITERIUM

4º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE)

6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - 
BEGRIP

7º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

8º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

9º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN 
AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - VOORWAARDE

10º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

11º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

12º ONDERWIJS - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES VAN HET RECHT 
OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

13º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES 
VAN HET RECHT OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

14º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES 
VAN HET RECHT OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

1º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State, die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding  
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden  
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp  
van het beroep tot nietigverklaring1. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

2º, 3°, 4° en 5°  De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij  
die op een subjectief recht gegrond is2. (Art. 144, Gw. 1994)

6º, 7° en 8°  Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op  
een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan  
een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij  belang heeft3.  (Art. 144, Gw. 

1 Zie concl. O.M. 656.
2 Ibid.
3 Ibid.
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1994)
9º, 10° en 11° Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een  

subjectief recht zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is4. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

12º, 13° en 14° Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de 
bevoegdheid van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de  
wedde  een  gebonden  bevoegdheid  is,  daar  de  oorzaken  van  de  onregelmatige  
afwezigheid  alleen correct zijn  bepaald  wanneer die bepaling is  gebeurd conform de 
bepalingen  van  het  decreet  die  daaraan  deze  aard  toekennen.  (Artt.  9  en  20, 
Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0596.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2006 gewezen door 

de afdeling administratie van de Raad van State.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 145, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de bij het koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördi-

neerde wetten op de Raad van State;
- artikel 33 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtsple-

ging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maat-

regelen inzake het onderwijs.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de door [de eiseres] opgeworpen exceptie van onbevoegdheid op de 

volgende gronden :
"De [eiseres] betoogt dat het werkelijk onderwerp van het beroep de erkenning van een 

subjectief recht is, te dezen het recht op wedde gedurende een welbepaalde periode, en dat 
de Raad van State bijgevolg niet bevoegd is om ervan kennis te nemen.

De [verweerder] antwoordt hierop dat er te dezen niet dient te worden nagegaan of hij 
recht heeft op bezoldiging, maar wel of de overheid, bij de goedkeuring van de bestreden 
beslissing, al dan niet correct gebruik gemaakt heeft van haar bevoegdheid om de regel-
matigheid te beoordelen van de afwezigheid wegens ziekte waarop hij zich beriep.

In haar [laatste] memorie leidt de [eiseres] uit de bewoordingen van artikel 20 van het 
decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs, in-
zonderheid uit het gebruik van de tegenwoordige tijd voor het werkwoord 'tot gevolg heb-
ben',  af  dat zij  terzake niet over beoordelingsvrijheid beschikt maar een gebonden be-
voegdheid uitoefent; zij verklaart dat de omstandigheid dat de overheid, alvorens die be-
paling toe te passen, de houding van het onderwijzend personeelslid moet onderzoeken, 

4 Ibid.
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en dat dienaangaande geschillen kunnen rijzen geen invloed heeft op de gebonden be-
voegdheid, zoals zij duidelijk blijkt uit artikel 20; zij voegt eraan toe dat de bestreden akte 
de rechtstoestand van de [verweerder] niet wijzigt, zodat het beroep niet kan worden ge-
acht bedoeld te zijn om een administratieve rechtshandeling ab initio nietig te doen ver-
klaren, maar om langs onrechtstreekse weg de bescherming of de erkenning van een sub-
jectief recht te verzekeren; zij trekt bovendien een parallel met de artikelen 55 en 57 van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit en haalt tot staving van haar standpunt het arrest nr. 108.302 van 21 juni 
2002 aan.

Artikel 20 van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen in-
zake het onderwijs luidt als volgt: 'de niet-inachtneming van de bepalingen van de artike-
len 2 tot 19 van dit decreet heeft tot gevolg dat de afwezigheid van het personeelslid onre-
gelmatig is en het verlies van het recht op de wedde of de weddetoelage tot gevolg heeft 
voor die periode van afwezigheid'.

Krachtens die bepaling is de bevoegdheid van de [eiseres] enkel gebonden wanneer de 
niet-inachtneming van de artikelen 2 tot 19 van het decreet van 22 december 1994 bewe-
zen is; om die niet-inachtneming te bewijzen, beschikt [de eiseres] over volle beoorde-
lingsvrijheid; zij ziet zonder meer aan dat aspect van haar bevoegdheid voorbij wanneer 
zij, zoals nadere uitleg trouwens, verklaart dat het feit dat de overheid, alvorens die bepa-
ling toe te passen, de houding van het onderwijzend personeelslid moet onderzoeken en 
dat daarover geschillen kunnen rijzen, geen invloed heeft op de gebonden bevoegdheid, 
zoals zij duidelijk blijkt uit artikel 20; één en dezelfde beslissing stelt te dezen een over-
treding op artikel 9 van voormeld decreet vast en past artikel 20 ervan toe; de Raad van 
State is bevoegd om na te gaan of de [eiseres] die overtreding op regelmatige wijze heeft 
kunnen vaststellen en bijgevolg heeft kunnen beslissen dat er grond bestond tot toepassing 
van artikel 20; ook ten onrechte voert de [eiseres] aan dat de bestreden akte de rechtstoe-
stand van de [verweerder] niet heeft gewijzigd; de administratieve toestand van een onre-
gelmatig afwezig personeelslid verschilt van die van een personeelslid wiens afwezigheid 
verantwoord en derhalve regelmatig is; de exceptie van onbevoegdheid wordt niet aange-
nomen";

Grieven
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Krachtens de artikelen 7 en 14 van de bij het koninklijk besluit van 12 januari 1973 ge-

coördineerde wetten op de Raad van State is de Raad van State niet bevoegd om kennis te 
nemen van een beroep tot nietigverklaring van een individuele handeling die bestaat in de 
door een bestuurlijke overheid gedane vaststelling van het bestaan van een toestand die 
een subjectief recht schept aan de zijde van de verzoeker, wanneer het aangevoerde mid-
del tot nietigverklaring afgeleid is uit de schending van de rechtsregel die de voorwaarden 
voor de erkenning van een dergelijke toestand bepaalt.

Teneinde uit te maken of de Raad van State al dan niet bevoegd is dient de rechter na te 
gaan of er in de rechtsbetrekking tussen de bestuurlijke overheid en de burger een rechts-
regel bestaat die aan de burger rechtstreeks het recht toekent om van de overheid een wel-
bepaald gedrag te eisen.

Dat recht bestaat wanneer de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid volledig gebon-
den is, wat veronderstelt dat de voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid 
onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat het bestuur over geen 
enkele beoordelingsvrijheid beschikt.

Artikel 20 van het decreet houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs be-
paalt dat "de niet-inachtneming van de bepalingen van de artikelen 2 tot 19 van dit decreet 
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tot gevolg heeft dat de afwezigheid van het personeelslid onregelmatig is en het verlies 
van het recht op de wedde of de weddentoelage tot gevolg heeft voor die periode van af-
wezigheid".

Artikel 9 van dat decreet bepaalt: "De toezichtsonderzoekingen gebeuren op de woon- 
of verblijfplaats van het zieke personeelslid. Het toezichtsorgaan hoeft het toezichtsonder-
zoek niet aan te kondigen.

De personeelsleden die de toelating hebben om hun woon- of verblijfplaats te verlaten 
kunnen door het toezichtsorgaan worden opgeroepen om zich voor een toezichts-onder-
zoek aan te melden".

Het arrest geeft toe dat de bevoegdheid die de eiseres bezit op grond van artikel 20 van 
het decreet een gebonden bevoegdheid is, maar het beslist dat die bevoegdheid enkel ge-
bonden is wanneer de niet-inachtneming van de artikelen 2 tot 19 van het decreet bewezen 
is.

Om de niet-inachtneming van die artikelen te bewijzen beschikt de eiseres volgens het 
arrest over volle beoordelingsvrijheid.

Daar de Raad van State erop gewezen heeft dat de eiseres, om de door de verweerder 
op grond van artikel 20 bekritiseerde beslissing te nemen, ook toepassing heeft gemaakt 
van artikel 9 van dat decreet, heeft de Raad zich derhalve bevoegd verklaard om na te 
gaan of de eiseres die overtreding regelmatig had kunnen vaststellen.

Zoals uit de hierboven weergegeven tekst van artikel 9 volgt, laat die bepaling echter 
geen beoordelingsmarge open voor de administratie.

Zij dient immers enkel na te gaan of het zieke personeelslid geweigerd heeft toegang te 
verlenen tot zijn woon- of verblijfplaats teneinde het toezichtsorgaan in staat te stellen het 
toezichtsonderzoek te verrichten, of nog of het personeelslid, dat door het toezichtsorgaan 
opgeroepen is om zich voor een toezichtsonderzoek aan te melden, nagelaten heeft dat te 
doen.

Dit louter materiële toezicht laat voor de administratie geen beoordelingsmarge open.
Bijgevolg zijn de rechten die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen burger-

lijke rechten waarvan alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde kennis kunnen ne-
men in geval van geschil.

Het ontstaan van het subjectief recht hangt geenszins af van een voorafgaande beslis-
sing die tot de discretionaire macht van de administratie behoort.

Door op de in het middel overgenomen overwegingen de exceptie van onbevoegdheid 
te verwerpen heeft de Raad van State zich derhalve ten onrechte bevoegd verklaard om 
kennis te nemen van geschillen over burgerlijke rechten en heeft de Raad derhalve de arti-
kelen 13 en 144 van de Grondwet, 7 en 14 van de wetten op de Raad van State alsook de 
overige, in het middel vermelde bepalingen geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

van 12 januari 1973 doet de afdeling administratie van de Raad van State, bij 
wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens over-
treding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en re-
glementen van de onderscheiden administratieve overheden. 
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Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

2. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij 
wanneer zij gegrond is op een subjectief recht.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op 
een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht recht-
streeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.

Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een dergelijk 
recht zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid ge-
bonden is.

3. Het arrest stelt vast dat de bestreden akte een brief van 23 november 2000 
is, die aan de verweerder is gericht door een directrice van de algemene dienst 
beheer van onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap. Die brief luidt 
als volgt: "U hebt gehandeld in strijd met artikel 9 van het decreet van 22 decem-
ber 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs, alsook met arti-
kel 5, laatste lid, van dat decreet naar luid waarvan 'de personeelsleden die zich 
buiten hun gewone woonplaats laten verzorgen, ertoe gehouden zijn op het ge-
neeskundig attest hun tijdelijk adres te vermelden'. Artikel 20 van het decreet van 
22 december 1994 is van toepassing. Ik maak de aanvraag tot terugbetaling over 
aan de centraliserende rekenplichtige van het ministerie voor nuttig gevolg".

Het arrest wijst erop dat de litigieuze beslissing slaat op de volgende omstan-
digheden: terwijl de verweerder, die arbeidsongeschikt was maar van zijn behan-
delend geneesheer de toestemming gekregen had om zijn woonplaats te verlaten, 
aan de zee verbleef, heeft de toezichthoudende geneesheer zich aan die woon-
plaats aangemeld en in de brievenbus een oproeping gestopt om zich de volgen-
de dag aan te bieden. De verweerder is daar niet naartoe gegaan maar heeft naar 
de toezichthoudende geneesheer getelefoneerd voor een latere afspraak, wat hem 
werd geweigerd. 

4. Krachtens artikel 9 van het decreet gebeuren de toezichtsonderzoekingen op 
de woon- of verblijfplaats van het zieke personeelslid. Artikel 20 bepaalt dat de 
niet-inachtneming van de voornoemde bepaling tot gevolg heeft dat de afwezig-
heid van het personeelslid onregelmatig is en het verlies van het recht op de wed-
de tot gevolg heeft voor die periode van afwezigheid.

Uit die bepalingen blijkt dat de bevoegdheid van het bestuur om uitspraak te 
doen over het verlies van het recht op de wedde een gebonden bevoegdheid is, 
aangezien de oorzaken van de onregelmatigheid alleen correct zijn bepaald wan-
neer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het decreet die daaraan 
deze aard toekennen.

Door te oordelen dat krachtens het bovenaangehaalde artikel 20 "de bevoegd-
heid van de (eiseres) enkel gebonden is wanneer de niet-inachtneming van de ar-
tikelen 2 tot 19 (...) bewezen is" en dat "de tegenpartij, om die niet-inachtneming 
te bewijzen, over volle beoordelingsvrijheid beschikt", verantwoordt het arrest 
niet naar recht zijn beslissing om de exceptie van onbevoegdheid van de eiseres 
te verwerpen.
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Het middel is gegrond.
Dictum

Het Hof, in verenigde kamers,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad 
van State en dat melding hiervan zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de zaak naar de anders samengestelde afdeling administratie van de 
Raad van State die zich zal gedragen naar de beslissing van het Hof over het be-
slechte rechtspunt.

20 december 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  
Verslaggever: de h. Storck – Andersluidende conclusie5 van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 657

1° KAMER - 20 december 2007

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPGEHEVEN WETSBEPALING - WET DIE ER 
NAAR VERWIJST - TOEPASSELIJKHEID VAN DE OPGEHEVEN WETSBEPALING - GRENZEN

Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opgeheven wettekst  
moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toepassing van de niet  
opgeheven wet;  deze regel  is  echter  niet  van toepassing als uit  de strekking van de 
opheffingsbepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te 
heffen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van andere  
wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen. (Art. 2, B.W.)

(R. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0062.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 10 maart 2005 gewezen 

door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

5 Het O.M. heeft in zijn schriftelijke conclusie geoordeeld dat uit artikel 9 van het decreet van 22 
december 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs niet kon worden afgeleid dat 
de  administratieve  overheid  niet  de  bevoegdheid  bezat  om  over  het  gedrag  van  het  zieke 
personeelslid  te  oordelen  teneinde  uit  te  maken  of  het  zich  al  dan  niet  aan  medische  controle 
onttrokken had.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
3. Het openbaar ministerie voert aan dat het cassatieberoep, dat werd ingesteld 

tegen een beslissing van een bestendige deputatie inzake een polderbelasting, te 
dezen niet ontvankelijk is om reden dat het laattijdig is en om reden dat de ver-
klaring van het cassatieberoep niet werd gedaan op de griffie van de provincie-
raad, zoals vereist door artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging 
van de wetten op de patenten.

4. Krachtens artikel 68, vierde lid, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de 
polders worden de bezwaren tegen een polderbelasting voor de bestendige depu-
tatie gebracht binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet, in de vor-
men en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 22 juni 1865 betreffende 
de bezwaren inzake directe belastingen. 

Krachtens artikel  68,  vijfde lid,  van deze wet mag men zich in verbreking 
voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849 tegen de beslissingen door de bestendige deputatie getroffen over de be-
zwaren tegen een polderbelasting.

Krachtens artikel 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging 
van de wetten op de patenten, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 18 
maart 1874, mogen de belanghebbenden cassatieberoep aantekenen binnen de 
termijn van één maand na de kennisgeving van de bestreden beslissing.

5.  De wet van 22 januari 1849 tot wijziging van de wetten op de patenten 
waarnaar  wordt  verwezen door  voornoemd artikel  68 van de wet  van 3 juni 
1957, werd opgeheven bij artikel 11, §1, 3°, van de wet van 23 december 1986 
betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselij-
ke heffingen. 

6. Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opge-
heven wettekst moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toe-
passing van de niet opgeheven wet.

Deze regel is echter niet van toepassing als uit de strekking van de opheffings-
bepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te hef-
fen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van an-
dere wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen.

De wet van 23 december 1986 betreffende invordering en de geschillen ter 
zake van provinciale en plaatselijke heffingen, alsmede de wet van 24 december 
1996 die deze wet vervangt, hebben de bedoeling de procedure in de zaken van 
de provinciale en plaatselijke heffingen te vereenvoudigen en gelijk te schakelen 
met de procedure inzake de inkomstenbelastingen van het rijk.

De verwijzing in artikel 68 van de wet van 3 juni 1957 op de polders, naar arti-
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kel 4 van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging van de wetten op de patenten, 
is dan ook opgeheven door artikel 11 van de wet van 23 december 1986 betref-
fende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke hef-
fingen.

7. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- de beslissing van de bestendige deputatie van 10 maart 2005 werd verzonden 

aan de eiser op 30 maart 2005;
- het bestuur van de Polder van het Land van Waas op 21 april 2005 besliste 

om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie;
- het cassatieberoep werd neergelegd op 30 juni 2005 ter griffie van het Hof 

van Cassatie.

8. De eiser heeft zijn cassatieberoep niet ingediend overeenkomstig de regels 
van de wet van 22 januari 1849, maar heeft de voorschriften van de gemeenrech-
telijke procedure van cassatie nageleefd.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.

Middel

Eerste onderdeel

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing.

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

Veroordeelt de verweerster in de kosten.

Verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Bra-
bant.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 658

1° KAMER - 20 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ONROERENDE GOEDEREN - VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN - 
AFTREK INTERESTEN - VOORWAARDEN - SCHULDEN SPECIFIEK AANGEGAAN OM ONROERENDE 
GOEDEREN TE BEHOUDEN - BEGRIP

Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende 
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goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft aangegaan om de 
uitwinning van een onroerend goed te voorkomen ,als deze uitwinning het gevolg is van  
betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige uitgaven of betalingen vreemd aan 
het onroerend goed heeft uitgevoerd. (Art. 14, eerste lid, W.I.B. 1992)

(R. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 9 van de wet van 7 december 1988 houdende de hervorming van de inkomsten-

belasting en wijziging van de met zegel gelijkgestelde taksen, zoals dit luidde voor de in-
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);

- artikel 14, in de versie ervan zoals dit luidde vóór de wijziging ervan door artikel 4 
van de wet van 6 juli 1994 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoör-
dineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, 
hierna afgekort als WIB(1992).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart de voorziening ontvankelijk doch ongegrond. Bevestigt 

de bestreden beslissingen. Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten, begroot aan de zijde van 
(de verweerder) op nihil."

op grond van de motieven op p.4 -6:
"Krachtens artikel 9 van de hervormingswet 1988 (wet van 7 december 1988 houdende 

hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde 
taksen) worden van het bedrag van de inkomsten van onroerende goederen van een belast-
baar tijdperk afgetrokken de tijdens het belastbaar tijdperk betaalde interesten van schul-
den specifiek aangegaan om die goederen te verkrijgen of te behouden.

Deze bepaling heeft tot gevolg dat vanaf aanslagjaar 1990 nog alleen interesten mogen 
worden afgetrokken van schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen 
te verkrijgen of te behouden en dat die aftrek rechtstreeks en uitsluitend in mindering 
komt van de onroerende inkomsten.

Omdat een strikte interpretatie van deze bepaling ertoe zou leiden dat de interesten van 
een zogenaamde herfinancieringslening die de belastingplichtige sluit om het saldo van 
een vorige lening terug te betalen niet langer aftrekbaar zouden zijn en om gezinnen met 
een bescheiden inkomen die een sociale of een middelgrote woning hadden verworven en 
die door het aangaan van een nieuwe lening tegen een lagere rentevoet de mogelijkheid 
hadden hun financiële lasten te verminderen, niet te bestraffen, heeft de administratie toe-
gestaan dat een herfinancieringslening in bepaalde gevallen geacht wordt in de plaats te 
treden van de eerste lening zodat de ermee verband houdende fiscale voordelen behouden 
blijven.
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Derhalve werd aangenomen dat de interesten van een herfinancieringslening voor af-
trek in aanmerking genomen mogen worden indien aan de volgende voorwaarden is vol-
daan:

- het moet gaan om twee hypothecaire leningen,
- de oorspronkelijke lening moet zijn aangegaan voor het verwerven, het bouwen of het 

verbouwen ofwel van een sociale woning, een kleine landeigendom of een woning die er-
mee gelijkgesteld is overeenkomstig de huisvestingscode of van een volgens diezelfde 
code als middelgroot te beschouwen woning, wanneer het contract met betrekking tot de 
eerste lening voor 01.01.1989 is gesloten ofwel van een in België gelegen woning wan-
neer het contract vanaf 01.01.1989 gesloten is;

- de tweede lening moet gunstiger financiële voorwaarden voor de ontlener bieden en 
daadwerkelijk voor de vervroegde terugbetaling van het saldo van de oorspronkelijke le-
ning aangewend zijn,

- de nieuwe lening mag niet meer bedragen dan het nog verschuldigd blijvend saldo van 
de  oorspronkelijke  lening,  eventueel  verhoogd  met  de  enige  premie  van  een  nieuwe 
schuldsaldoverzekering (circulaire nr. Ci. RH. 243/415.808 van 22.02.1990).

Deze  circulaire  werd  opgeheven  en  vervangen  door  de  circulaire  nr.  Ci.  RH 
331/450.989 van 7 juli 1994 volgens dewelke de belastingvermindering niet meer gewei-
gerd mag worden voor een aan de gebruikelijke voorwaarden voldoende herfinancierings-
lening waarvan het bedrag hoger is dan het nog verschuldigde saldo van de oorspronkelij-
ke lening, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen gedeelte van de nieuwe le-
ning niet meer mag bedragen dan dat saldo. Deze richtlijnen traden onmiddellijk in wer-
king en zijn ook van toepassing op de hangende geschillen. De richtlijnen gelden ook 
voor de lopende herfinancieringsleningen waarvoor het fiscale voordeel voorheen werd 
geweigerd.

De (eiseres) houdt voor dat op basis van deze circulaire de door haar ingebrachte inte-
resten wel degelijk aftrekbaar zijn.

De interesten waarvan (de eiseres) de aftrek vraagt hebben betrekking op een lening die 
werd aangegaan ter vervanging van vroeger afgesloten leningen die ingevolge wanbeta-
ling vervroegd dienden terugbetaald te worden.

De (eiseres) brengt geen enkel stuk bij waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden 
gesteld in de kwestieuze circulaires (zowel deze van 22.02.1990 vermeld in de bestreden 
beslissingen als deze van 07.07.1994).

De (eiseres) bewijst derhalve niet dat aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid voldaan 
is.

Bovendien heeft (de eiseres) in de aangiften voor de aanslagjaren 1990 en 1991 nog 
steeds melding gemaakt van "debetrenten betaald aan BVBA Flash point", die in geen ge-
val in aanmerking komen vermits ze betaald werden wegens een debetstand van een lo-
pende rekening ontstaan door tegenboeking van de lening van de Bank J. Van Breda en 
C° en niet als aflossing van een hypothecair krediet.

De bestreden beslissingen hebben derhalve terecht de bezwaren van de eiseres afgewe-
zen.

De voorziening is dan ook ongegrond en (de eiseres) dient veroordeeld te worden tot de 
kosten van het geding, zoals hierna overeenkomstig artikel 392 WIB(1992) begroot".

Grieven
Krachtens artikel 9 van de aangehaalde wet van 7 december 1988 worden "Van het be-

drag van de inkomsten van onroerende goederen van een belastbaar tijdperk (...) afgetrok-
ken de tijdens dat belastbaar tijdperk betaalde interesten van schulden specifiek aange-
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gaan om die goederen te verkrijgen of te behouden".
Ingevolge de coördinatie luidt deze bepaling onder het aangehaalde artikel 14 van het 

WIB (1992) voor het aanslagjaar 1992: "Van de inkomsten van onroerende goederen wor-
den afgetrokken mits zij in het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen, de interest uit 
hoofde van schulden die specifiek zijn aangegaan om die goederen te verkrijgen of te be-
houden".

Zoals een schuld specifiek is  aangegaan door een belastingplichtige  om onroerende 
goederen te verkrijgen, niet alleen wanneer hij ze aanwendt om een onroerend goed mate-
rieel tot stand te brengen in zijn patrimonium door de bouw of verbouwing van een onroe-
rend goed er mee te bekostigen, maar ook wanneer hij ze aanwendt om het eigendoms-
recht van een onroerend goed te verwerven door aankoop of anderszins, zo ook is een 
schuld specifiek aangegaan door een belastingplichtige om onroerende goederen te behou-
den, niet alleen wanneer hij ze aanwendt voor het materieel in stand houden van het on-
roerend goed in zijn patrimonium middels het eraan uitvoeren van herstellings,- verbete-
rings-, aanpassings-, moderniserings- of onderhoudswerken die er mee bekostigd worden, 
maar ook wanneer hij ze aanwendt tot behoud van het eigendomsrecht ervan in zijn ver-
mogen.

Dit laatste is het geval wanneer de belastingplichtige de schuld, die hij aangaat opzich-
tens een derde, aanwendt om zijn schuldeiser te voldoen en op die manier het verdwijnen 
van het onroerend goed uit zijn vermogen afwendt ingevolge de gedwongen uitwinning 
op dat onroerend goed door die schuldeiser waaraan hij bloot staat.

Niet wordt vereist door de wet dat de schuld een hypothecaire lening dient te zijn, gun-
stiger financiële voorwaarden voor de ontlener dient te bieden, en de aftrek verhoudings-
gewijs beperkt blijft tot het saldo van de er mee terugbetaalde lening.

De appelrechters stellen vast op p. 3 dat "De leningen (van de eiseres bij de Generale 
Bankmaatschappij) (...) vervroegd (dienden) terug betaald te worden wegens wanbetaling 
en werden overgenomen door de Bank J. Van Breda en C°" en op p. 5 nogmaals dat "De 
intresten waarvan (de eiseres) de aftrek vraagt (...) betrekking (hebben) op een lening die 
werd aangegaan ter vervanging van vroeger afgesloten leningen die ingevolge wanbeta-
ling vervroegd dienden terugbetaald te worden".

Die vaststellingen houden in dat de eiseres voor het aanslagjaar 1992 intresten betaalde 
op een schuld waarmee zij haar schuldeiser, de Generale Bankmaatschappij voldeed en 
meteen haar bedrijfspand kon behouden door op die wijze het dreigend verlies uit haar 
vermogen ervan af te wenden, door de mogelijke gedwongen uitwinning van dat bedrijfs-
pand te verhinderen gezien de hypotheken die verleend waren in het voordeel van die 
bank die de vervroegde terugbetaling van het krediet had opgeëist.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat niet voldaan is aan de voor-
waarden voor de aftrekbaarheid van de intresten voor het aanslagjaar 1992 niet wettig ver-
antwoordt, nu de intresten waarvan de aftrek gevraagd werd blijkens de eigen vaststellin-
gen van de appelrechters intresten zijn van een schuld, die de eiseres specifiek aanging bij 
de Bank J. Van Breda en C° om haar bedrijfspand niet te verliezen en derhalve te behou-
den in haar vermogen. (schending van de aangehaalde artikelen 9 van de wet van 7 de-
cember 1988 en 14 WIB (1992) en in de mate het de aftrek van de intresten niet toestaat 
omdat niet bewezen is dat aan de voorwaarden van de kwestieuze circulaires voldaan is, 
voorwaarden stelt die niet voorzien zijn door de wet (schending van de aangehaalde arti-
kelen 9 van de wet van 7 december 1988 en 14 WIB (1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 14, eerste lid, van het Wetboek 
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van de Inkomstenbelastingen (1992), worden van de inkomsten van onroerende 
goederen afgetrokken mits zij in het belastbare tijdperk zijn betaald of gedragen, 
de interesten uit hoofde van schulden die specifiek zijn aangegaan om die goede-
ren te verkrijgen of te behouden.

2. Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan 
om onroerende goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft 
aangegaan om de uitwinning van een onroerend goed te voorkomen, als deze uit-
winning het gevolg is van betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige 
uitgaven of betalingen vreemd aan het onroerend goed heeft uitgevoerd.

3. Het middel gaat ervan uit dat de voormelde wetsbepaling zonder enige be-
perking toelaat interest af te trekken van schulden aangegaan om het verdwijnen 
van dergelijke eigendom uit het vermogen van de belastingplichtige te vermij-
den.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 659

1° KAMER - 21 december 2007

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - VERSCHEIDENE VORDERINGEN - HOGER 
BEROEP - KRACHT VAN GEWIJSDE - LAATTIJDIGHEID - VORIG VONNIS - ANDERE VORDERING - 
HOGER BEROEP - BELANG

Wanneer  het  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  over  een  van  de  oorspronkelijke 
vorderingen niet-ontvankelijk is wegens laattijdigheid omdat zij al in kracht van gewijsde  
is gegaan, heeft  zulks niet  tot  gevolg dat het vereiste belang om hoger beroep in te  
stellen tegen een vorige beslissing, die uitspraak doet over een andere vordering en niet  
in kracht van gewijsde is gegaan, teloorgaat1. (Artt. 17 en 18, Ger.W.)

(VOGUE CREATION nv T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 november 2005 in hoger 

1 Zie Cass., 19 dec. 2003, AR C.02.0050.F, AC., 2003, nr. 663.
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 807, 1042, 1068 en, voor zoveel als nodig, 

1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt dat het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 

en de nieuwe vordering in hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk zijn wegens ge-
brek aan belang doordat ze het gezag van gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 be-
treffende het bestaan van een collectieve erfdienstbaarheid die het erf van de eiseres be-
zwaart ten voordele van de erven van de verweerders en die elke commerciële of industri-
ële exploitatie verbiedt, opnieuw betwisten.

Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de volgende overweging die in 
substantie neerkomt op het volgende:

"Wanneer de rechtbank kennisneemt van het hoger beroep tegen verscheidene in het-
zelfde geding in eerste aanleg gewezen beslissingen waarvan sommige kracht van gewijs-
de hebben omdat het hoger beroep te laat is ingesteld, is de rechtbank die uitspraak doet in 
hoger beroep, gebonden door het gezag van gewijsde van de beslissingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan (...); de partijen zijn het erover eens het vonnis van 26 november 
2004 als een gemengd vonnis te kwalificeren; het is namelijk een eindvonnis in zoverre 
het met doorslaggevende redenen uitsluitsel brengt over de kwestie van de ontvankelijk-
heid van de oorspronkelijke vordering van de (verweerders) en over de geschilpunten tus-
sen partijen betreffende de vraag of het bestek van de 'Lotissement du Domaine d'Aire-
mont' aan de (eiseres) kan worden tegengeworpen, of er wederzijdse collectieve erfdienst-
baarheden bestaan tussen de erven van de partijen in deze zaak, met inbegrip van een erf-
dienstbaarheid die het verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen, en of er 
eventueel een afwijking is wegens het bestaan van een administratieve vergunning van de 
stad Charleroi om een handelsactiviteit uit te oefenen; voor het overige is het voornoemde 
vonnis een vonnis alvorens recht te doen in zoverre het een plaatsbezichtiging beveelt 
vooraleer het uitspraak doet over de vraag of de (verweerders) zich al dan niet aan rechts-
misbruik hebben schuldig gemaakt door zich te beroepen op de erfdienstbaarheid die het 
verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen en waaromtrent het vonnis vaststelt 
dat zij het erf van de (eiseres) bezwaart; een gemengd vonnis valt voor de geschilpunten 
die het definitief beslecht,  niet onder toepassing van artikel 1050 van het Gerechtelijk 
Wetboek (...) en het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 is binnen de 
wettelijke termijn ingesteld; bij zijn vonnis van 20 mei 2005 oordeelt de eerste rechter te-
recht dat de punten die definitief beslecht zijn bij zijn vorig vonnis van 26 november 2004 
niet langer bij hem aanhangig zijn (artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) en onder-
zoekt hij slechts de kwestie van het misbruik dat de (verweerders ) in deze zaak maken 
van de erfdienstbaarheid waarvan het principiële bestaan is vastgesteld in het vonnis van 
26 november 2004 (het vonnis van 20 mei 2005 is bijzonder duidelijk over die punten: zie 
1.1 'er is gevonnist' (...); punt 1.3. 'overwegende dat uitgaande van het beginsel'); het ge-



2580 HOF VAN CASSATIE 21.12.07 - Nr. 659 

zag van gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 slaat echter zowel op het dictum dat de 
(eiseres) verbiedt in het litigieuze pand enige handel of nijverheid uit te oefenen, als op de 
redenen die de noodzakelijke grondslag ervan vormen; het vonnis van 20 mei 2005 wijst 
in een van zijn redenen nogmaals uitdrukkelijk op het bestaan te dezen van een collectieve 
erfdienstbaarheid die het erf van (de eiseres) bezwaart ten voordele van de erven van de 
(verweerders) en een verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen, en baseert 
het dictum dat de (eiseres) verbiedt op de litigieuze plaats een handelsactiviteit uit te oefe-
nen op die herhaling; die verwijzing in de motivering naar het principiële bestaan van een 
erfdienstbaarheid is afgeleid uit gegevens die regelmatig aan de eerste rechter zijn voorge-
legd, ook al is daarover een tegensprekelijk debat gevoerd in een vorige onlosmakelijk 
daarmee verbonden beslissing, en zij vormt een onontbeerlijke noodzakelijke grondslag 
van het in kracht van gewijsde gegane dictum dat het verbod tot uitoefening van een han-
delsactiviteit uitspreekt; bijgevolg heeft die reden het gezag van gewijsde van het vonnis 
van 20 mei 2005; er dient te worden vastgesteld dat zowel het hoger beroep tegen het von-
nis van 26 november 2004 als de nieuwe tegenvordering van (de eiseres), volgens de laat-
ste stand van haar vordering in een aanvullende conclusie, ertoe strekken het bestaan van 
een erfdienstbaarheid die het verbod inhoudt een handelszaak te exploiteren die haar erf 
bezwaart opnieuw te betwisten; de vorm waarin de (eiseres) haar rechtsmiddel instelt is 
paradoxaal, aangezien zij, zonder de wijziging te vorderen van het dictum dat de eerste 
oorspronkelijke vordering van de (verweerders) inwilligt en een verbod tot commerciële 
exploitatie uitspreekt, vraagt dat het appelgerecht voor recht zegt dat er geen enkel recht 
bestaat om een dergelijk verbod te eisen en dat voornoemd gerecht dus vaststelt dat het 
dictum van die in kracht van gewijsde gegane beslissing geen enkele juridische grondslag 
heeft of althans geen juridische grondslag die door de eerste rechter in die beslissing in 
aanmerking is genomen; (de eiseres) bevestigt trouwens haar bedoeling om tegenstrijdige 
beslissingen te doen ontstaan die later een regeling van rechtsgebied noodzakelijk zouden 
moeten maken waardoor uiteindelijk het vonnis van 20 mei 2005 teniet zou moeten wor-
den gedaan en (de eiseres) de haar door dat vonnis verboden handelsexploitatie zou mo-
gen hervatten; aldus is het de bedoeling afbreuk te doen aan het gezag van gewijsde van 
het vonnis van 20 mei 2005 en die bedoeling is strijdig met de grondslag zelf van die re-
gel die onontbeerlijk is voor de werking van de Staat, namelijk het gezag van de in kracht 
van gewijsde getreden rechterlijke beslissingen; bijgevolg doet (de eiseres) niet blijken 
van een gewettigd belang bij haar hoger beroep en bij haar vordering die op indirecte 
maar zekere wijze ertoe strekt een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing 
opnieuw te betwisten; dat belang vloeit niet voort uit de omstandigheid dat de voornoem-
de beslissing haar een aanzienlijk vermogensrechtlelijk nadeel zou berokkenen door de 
stopzetting van haar handelsactiviteit op die plaats en door de waardevermindering van 
haar onroerend goed, aangezien dat nadeel slechts het gevolg is van de dwingende aard 
van een rechterlijke beslissing; het belang vloeit evenmin voort uit de omstandigheid dat 
de laattijdigheid van het hoger beroep tegen het vonnis met kracht van gewijsde niet aan 
een doelbewuste wil maar aan een eventuele fout te wijten is die blijkbaar aan een vorige 
raadsman wordt toegeschreven; bijgevolg zou de rechtbank het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van het vonnis van 26 november 2004 miskennen indien zij recht zou doen op 
het hoger beroep tegen de doorslaggevende redenen van het vonnis van 26 november 
2004 en op de nieuwe vordering, in zoverre dat beroep en die vordering ertoe strekken het 
bestaan van een collectieve erfdienstbaarheid die het erf van (de eiseres) bezwaart ten 
voordele van het erf van de (verweerders) en een verbod op een handelsactiviteit inhoudt, 
opnieuw te betwisten; het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 en de 
nieuwe vordering in graad van hoger beroep zijn, bijgevolg, in zoverre ze ertoe strekken 
het bestaan te betwisten van een collectieve erfdienstbaarheid die een verbod tot commer-
ciële exploitatie inhoudt en het erf van (de eiseres) bezwaart, niet ontvankelijk wegens ge-
brek aan gewettigd belang; ten overvloede herhaalt de rechtbank dat zij geen recht kan 
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spreken los van een concrete vordering en dat het hoger beroep en de nieuwe vordering 
van (de eiseres) die ertoe strekken voor recht te doen zeggen dat er geen erfdienstbaarheid 
bestaat op [haar] erf of dat zij niet verplicht is een dergelijke erfdienstbaarheid of exploi-
tatieverbod te doen naleven door een derde-koper los van iedere concrete en actuele uit 
die omstandigheid afgeleide vordering, niet ontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang".

Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek is het hoger beroep 

slechts ontvankelijk als degene die het instelt, blijk geeft van een belang. Voor de appel-
lant bestaat het belang in de schade die het dictum van het vonnis in eerste aanleg hem be-
rokkent.

De kracht van het rechterlijk gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 dat uitspraak 
doet over de vraag of de verweerders in deze zaak misbruik maken van het feit dat het 
principiële bestaan van de erfdienstbaarheid is vastgesteld in het vonnis van 26 november 
2004 dat het verbod tot commerciële activiteit uitspreekt, ontneemt de eiseres niet alle be-
lang bij haar hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 dat het principiële be-
staan van wederzijdse collectieve erfdienstbaarheden tussen de erven van de partijen vast-
stelt. Die beslissing benadeelt immers de eiseres, los van het feit dat de definitieve beslis-
sing die het verbod tot handelsactiviteit uitspreekt, niet meer kan worden gewijzigd.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis de artikelen 17, 18, 807 en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, door het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 en de 
nieuwe vordering van de eiseres in graad van hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren 
wegens gebrek aan belang.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eerste rechter, bij een vonnis van 26 no-

vember 2004, dat niet werd betekend, de zaken had gevoegd en de vorderingen 
van de verschillende verweerders ontvankelijk had verklaard, waarna het beslist 
dat er tussen de erven van de partijen een wederzijdse collectieve erfdienstbaar-
heid bestond die het verbod inhield om op die plaats een commerciële activiteit 
uit te oefenen en een plaatsbezichtiging heeft bevolen alvorens uitspraak te doen 
op de vordering die ertoe strekte de eiseres te verbieden een dergelijke activiteit 
voort te zetten, dat die rechter, bij een vonnis van 20 mei 2005, dat op 27 mei 
2005 aan de eiseres is betekend, dat verbod op straffe van een dwangsom heeft 
uitgesproken en, na het overige gedeelte van de zaak naar de rol te hebben ver-
wezen, de uitspraak heeft aangehouden over de vordering die ertoe strekte de 
plaats in zijn vorige staat te doen herstellen, en dat de eiseres, bij een verzoek-
schrift dat op 28 juni 2005 op ter griffie van het appelgerecht is neergelegd, ho-
ger beroep heeft ingesteld tegen die twee vonnissen.

Zonder daarop te worden bekritiseerd, beslist het bestreden vonnis dat voor-
noemd beroep laattijdig is in zoverre het gericht is tegen het vonnis van 20 mei 
2005 en dus ingesteld meer dan een maand na de betekening van die beslissing 
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die, bijgevolg, in kracht van gewijsde is gegaan.
Om het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 26 november 2004 

niet-ontvankelijk te verklaren, oordeelt het bestreden vonnis dat het hoger beroep 
ten gevolge van het feit dat het vonnis van 20 mei 2005 kracht van gewijsde 
heeft verkregen geen belang meer heeft.

Aangezien de appelrechter enkel uitspraak diende te doen over de beschikkin-
gen van de eerste rechter waartegen een ontvankelijk hoger beroep is ingesteld, 
kan de eerstgenoemde rechter de beschikkingen met kracht van gewijsde zeker 
niet wijzigen.

Daar bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd gevonnist dat de 
vordering van de verweerders die ertoe strekte de door de eiseres uitgeoefende 
commerciële  exploitatie  te  verbieden,  gegrond was,  konden de  appelrechters, 
aangezien er nog tussen de partijen uitspraak moet worden gedaan over de vor-
dering tot herstel van de plaats in zijn vorige staat, daaruit niet naar recht aflei-
den dat de eiseres niet het bij de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste belang had om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing die het be-
staan van een wederzijdse collectieve erfdienstbaarheid tussen de litigieuze erven 
had erkend.

Het onderdeel is gegrond.

De overige onderdelen dienen niet te worden onderzocht, aangezien ze niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep tegen 
het vonnis van 20 mei 2005 niet-ontvankelijk verklaart.

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

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

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

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 660

1° KAMER - 21 december 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID
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2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING VAN EEN VONNIS IN HET BUITENLAND - TOEPASSING VAN HET 
VERDRAG VAN 'S GRAVENHAGE - TIJDSTIP VAN DE BETEKENING

1º Het middel is ontvankelijk wanneer het wetsbepalingen aanwijst waarvan de schending 
op zichzelf tot cassatie kon leiden, indien het middel gegrond was. 

2º Wanneer een verdrag de wijze regelt waarop gerechtelijke akten worden overgezonden,  
is  er,  jegens  de geadresseerde,  betekening  op het  ogenblik  dat  de  akte  hem wordt  
afgegeven1.  (Art.  40, eerste lid,  Ger.W.; Artt.  2,  eerste lid,  5 en 6, Verdrag inzake de 
betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke 
zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 
jan. 1970)

(M. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0155.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Alber Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 32, 33, 35, 40, 55, 792 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3, 5 en 10 van het Verdrag van 15 november 1965 inzake de beteke-

ning en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke zaken 
en handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage (hierna het Verdrag), goedgekeurd bij de 
wet van 24 januari 1970, en, voor zoveel als nodig, schending van die wet van 24 januari 
1970;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en, 
voor zoveel als nodig, schending van die wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk en laat de appelkos-

ten te zijnen laste, en steunt daartoe op de onderstaande gronden:
"1. De rechtspleging verloopt in de volgende chronologische volgorde:
- 7 oktober 2004: uitspraak van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brussel,
- 9 november 2004: betekening van het vonnis aan [de eiser], die in Zwitserland is ge-

domicilieerd, op verzoek van de eerste drie [verweersters], L. S., I. P. en de naamloze 
vennootschap Franquin & Cie, zulks op een tweevoudige wijze:

via de post: aangetekende verzending door de Belgische gerechtsdeurwaarder van het 
exploot van betekening van het vonnis aan de woonplaats [van de eiser],

1 Concl. Adv.-gen. WERQUIN, Cass, 21 dec. 2007, - AR C.06.0155.F, Pas., 2007, nr.660.
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via de centrale autoriteit bedoeld in artikel 2 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 
november 1965: aangetekende verzending door de Belgische gerechtsdeurwaarder aan de 
Zwitserse centrale kantonnale autoriteit van het exploot van betekening van het vonnis 
met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser],

- 12 november 2004: ontvangst van het verzoek tot betekening door de Zwitserse cen-
trale kantonnale autoriteit,

- 16 november 2004: ontvangst door [de eiser] van het exploot van betekening dat hem 
via de post is toegestuurd,

- 7 december 2004: toezending [aan de eiser] door het tribunal d'arrondissement de la 
Côte (Nyon) van de aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit gerichte akte van bete-
kening,

- 9 december 2004: afgifte [aan de eiser] van de akte die door toedoen van de Zwitserse 
centrale kantonnale autoriteit is betekend,

- 11 januari 2005: neerlegging ter griffie van het hof van beroep van [eisers] verzoek-
schrift.

2. Er wordt niet betwist dat [eisers] beroepstermijn, aangezien hij in Zwitserland is ge-
domicilieerd, in deze zaak, met toepassing van de artikelen 1051 en 55 van het Gerechte-
lijk Wetboek, één maand en dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de betekening.

De [verweersters] voeren aan dat het hoger beroep niet ontvankelijk is. Het vonnis is 
immers op 9 november 2004 betekend, zodat het appelverzoekschrift uiterlijk op 10 janu-
ari 2005 neergelegd had moeten zijn.

Als datum van betekening nemen zij de datum in aanmerking waarop de Belgische ge-
rechtsdeurwaarder aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit het exploot van beteke-
ning van het vonnis aangetekend heeft verstuurd met het oog op de afgifte ervan [aan de 
eiser] alsook de datum waarop de uitgifte van het vonnis [aan de eiser] via de post is ver-
stuurd.

[De eiser] betwist het beginpunt van de beroepstermijn alsook, bijgevolg, de niet-ont-
vankelijkheid van het hoger beroep.

Betreffende de vraag, gedraagt de [laatste verweerster] zich naar de wijsheid van de 
rechtbank.

3. Eerst dient erop gewezen dat het hoger beroep ontvankelijk zou zijn indien als begin 
van de termijn, m.a.w. de datum waarop het beroepen vonnis is betekend, ofwel, de datum 
waarop de aanvraag om betekening door de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit werd 
ontvangen (12 november 2004) ofwel, a fortiori, de datum waarop de betekening daad-
werkelijk werd afgegeven [aan de eiser] ( 9 december 2004), ofwel nog de datum waarop 
[de eiser] de betekening via de post ontving (16 november 2004).

Het hof [van beroep] moet dus uitsluitend uitspraak doen over de vraag of de beteke-
ning al dan niet heeft plaatsgehad op de datum waarop de Belgische gerechtsdeurwaarder 
aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit het exploot van betekening heeft toege-
stuurd met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser] en, maar enkel en alleen als de bo-
venstaande vraag negatief wordt beantwoord, of de datum waarop de uitgifte van het von-
nis [aan de eiser] via de post werd verstuurd het begin van de beroepstermijn zou kunnen 
uitmaken.

4. Artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 1965 bepaalt dat de 
volgens de wet van de Staat van herkomst bevoegde autoriteit of gerechtsdeurwaarder tot 
de centrale autoriteit van de aangezochte Staat een aanvraag richt die moet overeenstem-
men met het als bijlage aan dat Verdrag toegevoegde modelformulier, zonder dat daartoe 
een legalisatie van stukken of een daarmee gelijk te stellen formaliteit vereist is.
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Het Hof van Cassatie heeft bij zijn arrest van 20 oktober 1994 (A.C., nr. 442) beslist dat 
de betekening overeenkomstig voornoemd artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage, 
verricht was door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs van de 
aangetekende brief.

Die oplossing biedt het meeste zekerheid m.b.t. de datum van de akte. De regeling die 
de termijn doet ingaan bij de afgifte van de akte aan de geadresseerde had duidelijke be-
perkingen, aangezien de centrale overheden van de aangezochte Staten soms tekortscho-
ten in hun verplichting om de verzoeker op de hoogte te houden van het gevolg dat aan 
zijn aanvraag werd gegeven.

Een gedeelte van de onzekerheidsproblemen zou weliswaar opgelost kunnen worden 
indien toepassing werd gemaakt van het systeem van de tweevoudige datum, waarbij de 
verzenddatum de rechten van de verzoeker zou regelen (verjaring, begin van de verschij-
ningstermijn...) terwijl de datum van de ontvangst van de akte de rechten van de geadres-
seerde zou regelen (beroepstermijn...). Die oplossing kan echter geen volledige zekerheid 
bieden in zoverre, bij voorbeeld, de Belgische rechtbanken de ontvankelijkheid van de 
akte van hoger beroep niet kunnen controleren wanneer ze niet weten op welke datum de 
geadresseerde de akte van betekening van het vonnis heeft ontvangen.

Bovendien is de oplossing waarvoor het Hof van Cassatie opteerde, de enige die de da-
tum van de betekening niet laat afhangen van verrichtingen die in een andere Staat moeten 
gebeuren (afgifte van de zending aan de centrale autoriteit en betekening van de akte door 
laatstgenoemde aan de geadresseerde) en de meest conforme met de soevereiniteit van de 
Staat.

Zij moet in deze zaak worden toegepast.
5. Volgens [de eiser] zou die oplossing indruisen tegen de letter en de geest van het 

Verdrag van 's Gravenhage.
Het Verdrag bepaalt geen datum waarop het vormvereiste van de betekening of van de 

kennisgeving van een gerechtelijke akte geacht wordt te zijn vervuld. Die kwestie, die tot 
de rechtspleging behoort, moet worden beslecht door het interne recht van elke Staat, en 
meer bepaald, in deze zaak, door het Belgische recht. Het Verdrag beoogt niet de interne 
procedureregels van de Verdragsluitende Staten te wijzigen.

Uit de bewoordingen van voornoemd artikel 3 van het Verdrag of uit die van artikel 2, 
volgens welke iedere Verdragsluitende Staat tot taak heeft de uit een andere Verdragslui-
tende Staat afkomstige aanvragen om betekening of kennisgeving in ontvangst te nemen 
en af te doen, kan in die omstandigheden niet worden afgeleid dat de auteurs van het Ver-
drag ervan zouden zijn uitgegaan dat het in aanmerking te nemen tijdstip van betekening 
noodzakelijkerwijs moet volgen op dat van de verzending van de aanvraag.

Hoewel het Verdrag van 's Gravenhage ervoor gezorgd heeft dat de geadresseerde vol-
doende juridische informatie zou ontvangen van de autoriteit die de te betekenen akte ver-
stuurt, heeft het niet verduidelijkt wat als tijdstip van betekening van de akte moet worden 
beschouwd.

Die datum moet volgens dezelfde criteria worden vastgelegd voor alle aangezochte Sta-
ten waarop artikel 3 van het Verdrag van toepassing is. Bij de beoordeling van de draag-
wijdte van die bepaling mag er dus geen rekening worden gehouden met het feit dat Zwit-
serland verklaard heeft zich te verzetten tegen andere wijzen van betekening.

Zo ook kan de uitlegging die het Hof van Cassatie gegeven heeft aan artikel 1, eerste 
lid, 1°, van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 tot het vergemakkelijken 
van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage ge-
sloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, die voorziet in een andere ma-
nier van overzending dan artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 



2586 HOF VAN CASSATIE 21.12.07 - Nr. 660 

1965, evenmin een leidraad vormen voor de uitlegging van artikel 3.
6. [De eiser] voert aan dat het Arbitragehof in zijn arrest van 17 december 2003 beslist 

heeft dat, in de interpretatie dat de voorzieningstermijnen tegen een beslissing waarvan bij 
gerechtsbrief kennisgeving wordt gedaan, ingaan op de datum van verzending van de ge-
rechtsbrief, de artikelen 32, 2°, 46, §2, in samenhang gelezen met artikel 792, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

Het Arbitragehof motiveert die beslissing, die een ommekeer in zijn rechtspraak vormt, 
met de overweging dat het redelijk verantwoord is dat de wetgever, om rechtsonzekerheid 
te vermijden, termijnen van rechtspleging laat lopen vanaf een datum die niet afhankelijk 
is van de handelwijze van de partijen. De keuze van de datum van verzending van de ge-
rechtsbrief als aanvangspunt van de voorzieningstermijn beperkt evenwel het recht van 
verdediging van de geadresseerden op onevenredige wijze, doordat die termijnen begin-
nen te lopen op een ogenblik dat deze laatsten geen kennis kunnen hebben van de inhoud 
van de gerechtsbrief. 

Aldus heeft het Arbitragehof uitspraak gedaan over de discriminatie die in intern recht 
bestond tussen het beginpunt van een termijn in geval van betekening en in geval van ken-
nisgeving in België. In de beide gevallen moet de geadresseerde optreden binnen dezelfde 
termijn, maar het beginpunt is verschillend voor elk van hen. Jegens degene aan wie een 
beslissing wordt betekend, begint de termijn te lopen vanaf de afgifte van het deurwaar-
dersexploot aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats. Jegens degene aan 
wie van de beslissing kennis wordt gegeven, begint te termijn te lopen vanaf de verzen-
ding van de gerechtsbrief. Aldus verliest de persoon aan wie een gerechtsbrief wordt ge-
stuurd een gedeelte van de termijn terwijl zulks niet het geval is voor de geadresseerde 
van een betekening.

Thans is het niet zeker of het Hof van Cassatie zich bij de rechtspraak van het Arbitra-
gehof heeft aangesloten. In een arrest van 2004 besliste het opnieuw dat de termijn, in ge-
val van kennisgeving, begint te lopen vanaf de dag van afgifte van de gerechtsbrief bij de 
post en niet of het ogenblik van de afgifte ervan of de ontvangst door de geadresseerde 
(Cass., 26 november 2004, J.T., 2005, p. 554).

In zijn arrest van 17 januari 2005 heeft het Hof van Cassatie, dat uitspraak hoorde te 
doen over de laattijdigheid van een cassatieberoep tegen een beslissing waarvan de griffie 
kennis had gegeven, weliswaar de datum vastgesteld waarop de griffie de gerechtsbrief 
had verstuurd en die waarop de geadresseerde hem had ontvangen. Misschien is het voor-
barig om hieruit een ommekeer in de rechtspraak af te leiden in zoverre, in de zaak die 
aan het Hof was voorgelegd, het cassatieberoep laattijdig was, ongeacht of de datum van 
verzending dan wel de datum van ontvangst in aanmerking werd genomen.

Dat twistpunt heeft echter weinig belang voor de beslechting van dit geschil, aangezien 
de beslissing van het Arbitragehof niet kan worden omgezet naar het geval van een bete-
kening in het buitenland aangezien de toestand, noch in rechte, noch in feite, precies de-
zelfde is.

Vooreerst is de datum waarop de geadresseerde van de betekening heeft kunnen kennis-
nemen van de akte niet zo eenvoudig te controleren wanneer die geadresseerde niet in 
België woont.

Overigens wordt de oplossing waarbij de betekening in het buitenland wordt geacht 
verricht te zijn op de dag waarop de aangetekende zending aan de postdienst wordt over-
handigd, gecompenseerd door de regel van de termijnverlenging ten voordele van een par-
tij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats,  noch gekozen woonplaats heeft, 
overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek (Verslag Van Reepinghen, uitg. 
Belgisch Staatsblad, p. 58). Een dergelijke termijnverlenging bestaat niet voor de persoon 
die in België woont of verblijft.
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De termijn kan ingaan op het ogenblik dat de geadresseerde die in België noch woon-
plaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, geen weet heeft van de akte 
aangezien de bij artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijnen hem 
garanderen dat hij de nodige tijd heeft om zijn verdediging te verzekeren.

In dat verband wijzen wij erop dat, ingeval de betekening in het buitenland plaatsvindt 
bij een ter post aangetekende brief, de termijn eveneens ingaat bij de afgifte van de akte 
aan de postdienst, dus op een ogenblijk dat de geadresseerde er geen kennis van heeft (ar-
tikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek). In dat geval heeft de verzenddatum de 
uitdrukkelijke voorkeur gekregen op de ontvangstdatum van de akte omdat laatstgenoem-
de het nadeel biedt dat zij aan de verzender de mogelijkheid niet biedt om met zekerheid 
de datum te bepalen waarop, bijvoorbeeld, de verjaringstermijn gestuit wordt of de ver-
schijningstermijn verloopt (Verslag Van Reepinghen, ibid.).

[De eiser]  klaagt  erover dat  de Zwitserse centrale  kantonnale  autoriteit  in  dit  geval 
overdreven lang heeft gewacht alvorens te betekenen. De termijn van 27 dagen die door 
de centrale autoriteit wordt gehanteerd, kan dus worden beschouwd als de maximale ter-
mijn die in de praktijk vereist is om te betekenen.

Desondanks heeft [de eiser] echter nog een totale termijn van 33 dagen gehad tussen 
het ogenblik waarop hij de betekeningsakte heeft ontvangen en het verstrijken van de ap-
peltermijn, dus een langere termijn dan de beroepstermijn die geldt voor een persoon die 
in België woont. Bovendien had hij al sinds 16 november 2004 kennis van het beteke-
ningsexploot, aangezien de gerechtsdeurwaarder hem die akte eveneens via de post had 
toegestuurd, zodat hij feitelijk een termijn van nagenoeg twee maanden heeft genoten.

In die omstandigheden is het recht van verdediging [van de eiser] niet miskend.
Er dient voorts op gewezen dat, volgens een strekking in de Belgische rechtsleer en 

rechtspraak, de betekening geacht wordt gedaan te zijn bij de afgifte van de aanvraag om 
betekening aan de centrale autoriteit van de aangezochte Staat. Indien dit standpunt ge-
volgd zou moeten worden, zou de termijn eveneens beginnen te lopen zijn zonder dat [de 
eiser] er weet van had, hetgeen noch die rechtsleer noch die rechtspraak betwisten.

7. [De eiser] houdt ten slotte staande dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden miskend is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wees herhaaldelijk op het volgende:
Het is niet de taak van het Hof zich in de plaats te stellen van de interne gerechten. Het 

zijn eerst en vooral de nationale overheden, en inzonderheid de hoven en rechtbanken, die 
de interne wetgeving moeten uitleggen. De rol van het Hof beperkt zich ertoe na te gaan 
of de gevolgen van een dergelijke uitlegging verenigbaar zijn met het Verdrag. Dit geldt 
in het bijzonder wanneer het gaat om de uitlegging door de rechtbanken van regels van 
procedurele aard zoals de termijnen voor het neerleggen van stukken of het indienen van 
rechtsmiddelen. Het Hof is overigens van oordeel dat de reglementering betreffende de 
vormvereisten en termijnen die moeten worden nageleefd bij het instellen van een rechts-
middel de goede rechtsbedeling beogen en, inzonderheid de naleving van het beginsel van 
de rechtszekerheid dienen. De belanghebbenden mogen ervan uitgaan dat die regels wor-
den toegepast. Toch mogen de kwestieuze regels of de toepassing die ervan wordt ge-
maakt, de rechtzoekenden niet verhinderen gebruik te maken van een beschikbaar rechts-
middel (E.H.R.M., 19 juni 2001, Tricard t. Frankrijk). Het Hof straft bijgevolg de misken-
ning van de essentie zelf van het recht van de verzoeker tot toegang tot de rechter.

Uit de bovenstaande uiteenzetting volgt dat [de eiser] steeds de mogelijkheid is blijven 
behouden daadwerkelijk hoger beroep in te stellen daar hij over een redelijke termijn van 
33 dagen beschikte om dat te doen nadat hij van de betekening [van het vonnis] had ken-
nisgenomen.
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De rechtspraak van het arrest Miragall Escolano e.a. t. Spanje (E.H.R.M., 13 januari 
2000) mag in dit geval niet worden aangevoerd in zoverre de feitelijke gegevens erg ver-
schillen. In dat arrest waren de verzoekende partijen al van bij de uitspraak niet op de 
hoogte van de beslissing waartegen zij een rechtsmiddel wensten in te stellen, omdat zij 
geen partij in die rechtspleging waren. Hun beroepstermijn verstreek echter één jaar na de 
uitspraak. In deze zaak was [de eiser] partij bij het beroepen vonnis en was hij op de 
hoogte van de inhoud ervan geruime tijd vóór de betekening ervan aan de [verweersters].

In de zaak die aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was voorgelegd, be-
gon de termijn trouwens te lopen vanaf de dag van de uitspraak van de bestreden beslis-
sing, ongeacht de dag waarop die beslissing in het Publicatieblad zou worden bekendge-
maakt en dus ter kennis gebracht van de verzoekende partijen. Er bestond dus een reëel 
gevaar dat de partijen, nog voor ze op de hoogte waren van de beslissing, de mogelijkheid 
zou worden ontnomen om hun rechtsmiddel in te stellen, indien het opperste Gerechtshof 
de aanvraag om de beslissing in het Publicatieblad bekend te maken, te laat zou hebben 
ingediend.

In onderhavige zaak begon de termijn slechts te lopen op de dag waarop de tegenpartij 
de aanvraag om betekening aan de centrale autoriteit had gestuurd, dus geruime tijd na de 
uitspraak van [het beroepen vonnis].

De uitlegging gegeven aan artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage is dus niet onre-
delijk en ontneemt [eiser] niet het recht een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen tegen 
de [beroepen] beslissing.

8. Gezien het [beroepen] vonnis werd betekend op 9 december 2004 [lees: 9 november 
2004], datum waarop de uitgifte van het vonnis verstuurd werd aan de Zwitserse centrale 
kantonnale autoriteit met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser], is het op 11 januari 
2005 neergelegde verzoekschrift laattijdig.

Bijgevolg is het verzoekschrift niet ontvankelijk op grond van de voornoemde reden. Er 
hoeft niet te worden onderzocht of dat verzoekschrift, desgevallend, evenmin ontvankelijk 
zou zijn omdat het meer dan één maand en dertig dagen na de aangetekende verzending 
van het exploot van betekening van het vonnis aan de woonplaats [van de eiser] is neerge-
legd.

En weze er louter op gewezen dat Zwitserland, bij de ratificatie van het Verdrag van 's 
Gravenhage, het in artikel 21, tweede lid, a), van het Verdrag bedoelde bezwaar gemaakt 
heeft door te verklaren dat het zich verzette tegen het gebruik op zijn grondgebied van de 
wijzen van toezending bedoeld bij de artikelen 8 en 10, namelijk de betekening via de 
post".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger 

beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de 
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, waarbij die termijn 
desgevallend wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangezien dit geschil geen betrekking heeft op een in voornoemd artikel 792 bedoelde 
aangelegenheid kon de appeltermijn pas beginnen te lopen vanaf de betekening van het 
beroepen vonnis.

Luidens artikel 1 van het in het middel aangewezen Verdrag is dat verdrag van toepas-
sing in alle gevallen waarin in burgerlijke zaken of in handelszaken een gerechtelijk stuk 
ter betekening of kennisgeving naar het buitenland moet worden gezonden.

De datum van de betekening die krachtens dat Verdrag geschiedt, moet dus overeen-
komstig het Verdrag worden vastgesteld.
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Het in het middel aangewezen artikel 5 van het Verdrag bepaalt dat de centrale autori-
teit van de aangezochte Staat zich belast met de betekening van de akte, zodat het bestre-
den arrest, wanneer het beslist dat de datum van betekening overeenkomstig het Belgische 
recht moet worden vastgesteld, de in het middel aangewezen artikelen 1, 3 en 5 van het 
Verdrag schendt, en tevens de artikelen 32, 33, 35 en 40, inzonderheid eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt doordat het ze toepast hoewel hun toepassing bij de in het 
middel aangewezen artikelen van het Verdrag wordt uitgesloten.

Voorts moet onder betekening, in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, worden ver-
staan: de afgifte van een afschrift van de akte, zij geschiedt bij deurwaardersexploot (arti-
kel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Overigens heeft Zwitserland bij de ratificatie van het in het middel aangewezen Ver-
drag zich verzet, zoals het dat ingevolge artikel 10, a), van dat Verdrag mocht doen, tegen 
de mogelijkheid om gerechtelijke akten via de post toe te sturen aan personen die zich in 
het buitenland bevinden.

Ten slotte volgt uit het in het middel aangewezen artikel 5 van het Verdrag dat de cen-
trale autoriteit van de aangezochte Staat zich belast met de betekening van de akte of het 
doen betekenen ervan en dat, bijgevolg, de aanvraag om betekening die overeenkomstig 
in het middel aangewezen artikel 3 van het Verdrag aan die centrale autoriteit wordt ge-
richt, niet geldt als betekening.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de betekening van het beroe-
pen vonnis, die krachtens het in het middel aangewezen artikel 3 van het Verdrag, aan de 
eiser is gedaan, verricht is op de datum waarop de aanvraag gericht is aan de Zwitserse 
centrale kantonnale autoriteit, en dus vóór de afgifte van een afschrift van de akte en voor-
dat die autoriteit heeft betekend of doen betekenen:

1° het wettelijk begrip betekening in de zin van het Gerechtelijk Wetboek miskent door 
aan te nemen dat de betekening kan geschieden vóór de afgifte van een afschrift van de 
akte (schending van de artikelen 32, 1°, 33, 35 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
het begrip betekening miskent in de zin van de in het middel aangewezen artikelen 2, 3 en 
5 van Verdrag door de rechtsgevolgen van de in artikel 5 bedoelde betekening toe te ken-
nen aan de in de artikelen 2 en 3 bedoelde aanvraag om betekening (schending van de in 
het middel aangewezen artikelen 2, 3 en 5 van het Verdrag en, voor zoveel als nodig, 
schending van de wet van 24 januari 1970 tot goedkeuring van dat Verdrag);

2° op onwettige wijze Zwitserlands verzet negeert tegen het gebruik, op zijn grondge-
bied, van de toezending via de post, doordat het de rechtsgevolgen van de in artikel 5 be-
doelde betekening toekent aan de aanvraag om betekening via de post, bedoeld in de arti-
kelen 2 en 3 van dat Verdrag (schending van de in het middel aangewezen artikelen 2, 3, 
5 en 10 van het Verdrag en, voor zoveel als nodig, schending van de wet van 24 januari 
1970 tot goedkeuring van dat Verdrag);

3° dus een onwettig beginpunt bepaalt van de appeltermijn waarover de eiser beschikte 
(schending van de artikelen 55 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
Over  de  door  de  eerste  drie  verweerders  tegen  het  onderdeel  aangevoerde 

grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel duidt het bepaalde in artikel 57, 
eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet aan als geschonden bepa-
lingen:



2590 HOF VAN CASSATIE 21.12.07 - Nr. 660 

Het onderdeel houdt staande dat het arrest, doordat het oordeelt dat de beteke-
ning van het beroepen vonnis geschiedde op de datum waarop de akte die gericht 
was aan de Zwitserse centrale autoriteit ter post werd afgegeven, en dus vóór de 
afgifte van een afschrift van die akte aan de eiser, het wettelijk begrip betekening 
in de zin van de artikelen 32, 1°, 33, 35 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek mis-
kent.

Ook al bevat artikel 57, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek al-
gemene regels die, betreffende deze zaak, op bijzondere wijze worden herhaald 
in de artikelen 40 en 1051 van dat wetboek, toch zou de schending van de voor-
noemde bepalingen volstaan om tot cassatie leiden, indien het onderdeel gegrond 
was.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen:
Over de grondslag van het onderdeel
In artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt betekening, in de zin van 

dat wetboek omschreven als de afgifte bij deurwaarderexploot van een afschrift 
van de akte.

Luidens artikel 40, eerste lid, van dat wetboek stuurt de gerechtsdeurwaarder, 
ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of ge-
kozen woonplaats hebben, bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de 
akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de 
luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, on-
verminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en 
het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt ge-
acht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvang-
bewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald.

Artikel  2,  eerste  lid,  van het Verdrag van 's  Gravenhage van 15 november 
1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelij-
ke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken bepaalt dat iedere Verdragslui-
tende Staat een centrale Autoriteit aanwijst die tot taak heeft de uit een andere 
Verdragsluitende  Staat  afkomstige  aanvragen  om betekening  of  kennisgeving 
overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 in ontvangst te nemen en af te doen.

Volgens artikel 5 van dat verdrag belast de centrale Autoriteit van de aange-
zochte Staat zich met de betekening of de kennisgeving van de akte, hetzij met 
inachtneming van de vormen, in de wetgeving van de aangezochte Staat voorge-
schreven voor de betekening of de kennisgeving van stukken, die in dat land zijn 
opgemaakt en bestemd zijn voor zich aldaar bevindende personen, hetzij met in-
achtneming van een bijzondere, door de aanvrager verzochte vorm, mits deze 
niet in strijd is met de wet van de aangezochte Staat.

Krachtens artikel 6 maakt de centrale Autoriteit van de aangezochte Staat of de 
daarvoor door die Staat aangewezen Autoriteit een verklaring op die overeen-
stemt met het modelformulier dat als bijlage aan het verdrag is toegevoegd, die 
behelst dat aan de aanvraag uitvoering is gegeven en tevens de vorm waarin, de 
plaats waar en het tijdstip waarop dit is geschied, vermeldt alsmede de persoon 
aan wie het stuk is afgegeven, waarbij in voorkomend geval de omstandigheden 
worden vermeld, die de uitvoering van de aanvraag hebben belet. Die verklaring 
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wordt rechtstreeks toegezonden aan de aanvrager.
Uit die bepalingen volgt dat wanneer een verdrag de wijze regelt waarop ge-

rechtelijke akten worden overgezonden, er, jegens de geadresseerde, betekening 
geschiedt op het ogenblik dat de akte hem wordt afgegeven.

Het arrest dat, om te beslissen dat het hoger beroep laattijdig is, oordeelt dat de 
betekening van het beroepen vonnis jegens de eiser geschiedde "op 9 november 
2004, datum waarop de uitgifte van het vonnis [aangetekend ter post] verstuurd 
is aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit met het oog op de afgifte ervan 
[aan de eiser]", schendt artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

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

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 661

1° KAMER - 21 december 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TOEPASSING VAN EEN WETSBEPALING - LATERE VERKLARING VAN 
ONGRONDWETTIGHEID DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - UITWERKING

3º GRONDWETTELIJK HOF - LATERE VERKLARING VAN ONGRONDWETTIGHEID - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
TOEPASSING VAN EEN WETSBEPALING - UITWERKING

1º De fout van de administratieve overheid, die haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat  
beoordeeld  moet  worden  volgens  de  maatstaf  van  een  normaal  zorgvuldige  en 
voorzichtige  overheid  die  in  dezelfde  omstandigheden  verkeert,  ofwel,  behoudens  

2 Zie (andersl.) concl. O.M. in Pas., 2007, nr.660. Blijkbaar moet het arrest van het Hof in die zin 
begrepen worden dat de betekening van een akte aan een in het buitenland gevestigde persoon, in de 
zin van art. 40, eerste lid, Ger. W., geacht wordt verricht te zijn, ingeval een internationaal verdrag, 
zoals het Verdrag van 's Gravenhage van 15 nov. 1965, in die wijze van overzending voorziet, op het 
ogenblik dat de akte aan de geadresseerde wordt afgegeven.
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onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt  
van een nationaal rechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij deze overheid verplicht is iets niet te doen of  
iets op een bepaalde manier wel te doen1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º en 3° Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert  
wanneer zij gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof  
ongrondwettig noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het 
de overheid niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens 
hetwelk die bepaling de artikelen 10 en 11 Gw. schendt2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(GARAGE HERBOSCH-LA LOUVIERE nv e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0457.F)

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

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de declaratieve werking van de beslissingen over de gel-

digheid, gewezen door gespecialiseerde opperste rechtscolleges, volgens hetwelk de wets-
bepalingen die strijdig zijn verklaard met hogere normen, deze hogere normen schenden 
vanaf de inwerkingtreding ervan, welk beginsel met name is neergelegd in de artikelen 8, 
tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 ja-
nuari 1989;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 8, tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bij-
zondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989.

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  de  oorspronkelijke vordering van de eiseressen niet-gegrond en 

wijst ze af, voor de periode vóór 9 maart 2002, zijnde de datum van de publicatie van het 
arrest nr. 162/2001 van het Arbitragehof, zulks op de onderstaande gronden:

"het litigieuze beslag vond plaats krachtens artikel 222 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen (hierna: A.W.D.A.);

1 Zie (andersl.) conl. O.M. in Pas., 2007, nr.661. 
2 Zie noot (1); bovendien kan de door het Hof vermelde regel een zeker verwarring doen ontstaan die 
tot rechtsonzekerheid leidt over de omstandigheid die de rechtvaardigingsgrond oplevert, aangezien 
het, enerzijds, gaat om de toepassing door de overheid van de wet vóór de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van het arrest van het Grondwettelijk Hof, en, anderzijds, om de toepassing van de wet 
door de administratie vóór de vaststelling van ongrondwettigheid of vóór de nietigverklaring door het 
Grondwettelijk  Hof,  aangezien  beide  omstandigheden  niet  noodzakelijkerwijs  hoeven  samen  te 
vallen;  overigens bevat het  arrest van het  Hof een verschrijving: het  arrest  nr.  162/2001 van het 
Grondwettelijk  Hof  dateert  van  19  dec.  2001  en  niet  van  9  maart  2002,  de  datum  van  de 
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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bij een arrest van 19 december 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 
maart 2002, heeft het Arbitragehof gezegd dat voornoemd artikel dat bepaalt dat de ver-
voermiddelen die tot smokkel worden aangewend of in gebruik gesteld, verbeurd moeten 
worden verklaard, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de eigenaar 
niet mogelijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf en de teruggave van 
zijn goed te verkrijgen;

(de eiseressen) zijn vreemd aan de strafvordering die door (de verweerder) is ingesteld;
(...)
het beslag bedoeld in artikel 222 A.W.D.A. heeft een verplicht karakter;
bij een vonnis van de beslagrechter van 13 november 1997, dat werd bevestigd bij een 

arrest van 20 september 2001 van het anders samengestelde hof (van beroep), werden (de 
eiseressen) in het ongelijk gesteld in de procedure die zij op grond van artikel 1514 van 
het Gerechtelijk Wetboek, hadden ingesteld;

de administratie van douane en accijnzen hoort uiteraard niet de grondwettigheid van 
de wetten te toetsen;

(de verweerder) kan geen enkele fout ten laste worden gelegd m.b.t. de periode vóór de 
publicatie van het voornoemde arrest van het Arbitragehof;

daarentegen levert de handhaving van het beslag na de publicatie van dat arrest een fout 
op;

(de verweerder), die de strafvordering heeft ingesteld, moest beslist weet hebben van 
het feit dat (de eiseressen) vreemd waren aan de smokkel;

hij moest bijgevolg, zodra het arrest van het Arbitragehof was gepubliceerd, op eenzij-
dige wijze en zonder voorbehoud het initiatief nemen om het beslag op te heffen".

Grieven
Zoals de burgers, is de Staat onderworpen aan rechtsregels en, met name, aan de artike-

len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volgens welke hij de schade moet vergoe-
den die door zijn fout aan derden is berokkend.

De fout van de administratieve overheid die, op grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen, bestaat in 
een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden 
volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde 
omstandigheden  verkeert,  ofwel,  behoudens  onoverkomelijke  dwaling  of  een  andere 
rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van 
een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij die 
overheid verplicht is iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet leggen de administratieve overheid de verplich-
ting op om zich van iedere vorm van discriminatie te onthouden.

Ze verplichten haar bijgevolg ertoe geen beslag te bevelen of te handhaven dat, volgens 
artikel 222 A.W.D.A., het de eigenaar niet mogelijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is 
aan de feiten die tot het beslag hebben geleid en de teruggave van zijn goed te verkrijgen. 
Dat is de conclusie die voortvloeit uit het arrest nr. 162/2001 van 19 december 2001 van 
het Arbitragehof, waarbij dat hof artikel 222 A.W.D.A. ongrondwettig heeft verklaard.

Behoudens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardiginggrond, begaat de 
administratieve overheid dus een fout wanneer zij een dergelijk beslag beveelt en hand-
haaft.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de prejudiciële arresten van het (Grondwet-
telijk) Hof een declaratieve werking hebben, welk beginsel is  neergelegd in artikel 8, 
tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de vernietigings-
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arresten, en in artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van die wet met betrekking tot zowel de ver-
nietigingsarresten als de prejudiciële arresten, schenden de wettelijke bepalingen die be-
palingen vanaf de inwerkingtreding ervan, wanneer een arrest van dat hof heeft beslist dat 
die wettelijke bepalingen strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen en beginselen volgt dat een beslag dat 
uitgevoerd en gehandhaafd wordt op grond van artikel 222 A.W.D.A. een fout oplevert, 
ook al kwam het tot stand vóór de publicatie van het arrest van het (Grondwettelijk) Hof 
dat de ongrondwettigheid van dat artikel vaststelde.

Door te beslissen dat verweerder geen fout heeft begaan door een beslag op grond van 
artikel 222 A.W.D.A. te bevelen en te handhaven, m.b.t. de periode vóór de publicatie van 
het arrest van het Arbitragehof van 19 december 2001 waarbij werd gezegd dat die bepa-
ling strijdig was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder het bestaan van een 
onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond vast te stellen, schendt het 
arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskent dit het algemeen 
rechtsbeginsel van de declaratieve werking van de beslissingen over de geldigheid gewe-
zen door gespecialiseerde opperste gerechtscolleges en, voor zoveel als nodig, schendt het 
tevens de artikelen 8, tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari 1989 waarin het is neergelegd.

Bijgevolg schendt het eveneens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De fout van de administratieve overheid die, op grond van de artikelen 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden 
dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige 
en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behou-
dens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een misken-
ning inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag 
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde,  waarbij  die  overheid ver-
plicht is iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen.

Het arrest stelt vast dat de verweerder, krachtens artikel 222 A.W.D.A., beslag 
gelegd heeft op een vrachtwagen die tot smokkel werd aangewend of in gebruik 
gesteld en toebehoorde aan de eiseressen die vreemd waren aan die ingebruik-
stelling.

Bij een arrest nr. 162/2001 van 9 maart 2002 heeft het Grondwettelijk Hof ge-
zegd dat voornoemd artikel, dat bepaalt dat de vervoermiddelen die tot smokkel 
worden aangewend of in gebruik gesteld, verbeurd moeten worden verklaard, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de eigenaar niet moge-
lijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf en de teruggave van 
zijn goed te verkrijgen.

Het arrest beslist dat het de verweerder niet kan worden verweten dat hij voor-
noemd artikel 222 heeft toegepast vóór de publicatie van voornoemd arrest in het 
Belgisch Staatsblad van 9 maart 2002 op grond dat de administratie van douane 
en accijnzen "uiteraard niet hoort de grondwettigheid van de wetten te toetsen".

Het arrest dat aldus oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout ople-
vert wanneer zij wordt verantwoord door de toepassing van een wet die door het 
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Grondwettelijk Hof ongrondwettig noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht.

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

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Andersluidende conclusie3 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en T'Kint.

Nr. 662

2° KAMER - 26 december 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESCHIKKING TOT 
SCHORSING VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN - BESCHIKKING TOT SCHORSING 
VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt  
van het aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht 
staat geen cassatieberoep open. (Art. 96, Wet Strafuitvoering)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1762.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen de beschikking van de Strafuitvoerings-

rechtbank te Gent, van 27 november 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overeenkomstig artikel 96 Wet Strafuitvoering staat cassatieberoep open tegen 

de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en van de strafuitvoeringsrecht-
bank met betrekking tot de toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de 
herroeping van de in Titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot herzie-

3 Zie (andersl.) concl. O.M. in Pas., 2007, nr.661. 
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ning van de bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI geno-
men beslissingen.

De bestreden beschikking die de schorsing beveelt van het aan de eiser ver-
leende elektronisch toezicht, is geen dergelijke beslissing.

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

26 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter 
– Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.
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