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Nr. 1

2° KAMER - 2 januari 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - HERROEPINGSGROND - FOUTIEF GEDRAG VAN DE 
VEROORDEELDE TIJDENS DE PROEFTERMIJN.

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
HERROEPINGSGROND - FOUTIEF GEDRAG VAN DE VEROORDEELDE TIJDENS DE PROEFTERMIJN.

1º en 2° Zowel uit de wettelijke definitie van de voorwaardelijke invrijheidstelling als uit de  
beperkend in de wet opgesomde redenen tot herroeping, volgt dat alleen een foutieve  
gedraging  van  de  veroordeelde  tijdens  de  proeftermijn  een  herroepingsgrond  kan  
opleveren1. (Art. 64 Wet Strafuitvoering)

(F.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis  dat  op  30  november  2007  door  de 

Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel is gewezen.
A. De feiten
Tegen de eiser werden verschillende veroordelingen tot vrijheidsstraffen uitgesproken 

wegens onder meer feiten van diefstal met geweld, valsheid en gebruik van valse stukken, 
heling en opzettelijke slagen en verwondingen.

Hij werd een eerste maal voorwaardelijk in vrijheid gesteld op 27 augustus 1998. Deze 
voorwaardelijke invrijheidstelling werd bij beslissing van 28 augustus 2002 herroepen.

De eiser werd andermaal voorwaardelijk in vrijheid gesteld op 9 februari 2006. Op dat 
ogenblik restte hem nog een strafsaldo van 201 dagen opsluiting.

Door de tenuitvoerlegging van een beschikking tot gevangenneming, werd de eiser op 
21 januari 2007 opnieuw opgesloten en bij arrest van 6 maart 2007 werd hij door het Hof 
van Assisen van de provincie Henegouwen tot acht jaar opsluiting veroordeeld wegens 
feiten die tussen 1 januari 2000 en 4 juli 2002 zijn gepleegd, dus vóór zijn voorlopige 
invrijheidstelling op 9 februari 2006. Deze beslissing is momenteel definitief geworden.

Bij  vordering  van  29  augustus  2007  heeft  de  procureur  des  Konings  bij  de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel om de herroeping, herziening of schorsing verzocht 
van de voorlopige invrijheidstelling van de eiser om reden dat voornoemde tijdens de 
proeftijd een misdaad of misdrijf heeft gepleegd.

Op 19 september 2007 richt het openbaar ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank 
een tweede  vordering  tot  herroeping,  herziening  of  schorsing  van  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling  van  de  eiser  om  reden  dat  hij  de  bijzondere  voorwaarden  die  zijn 
opgelegd  niet  heeft  nageleefd,  met  name  omdat  hij  niet  aan  de  begeleiding  heeft 
meegewerkt  en  geen  gevolg  heeft  gegeven  aan  de  oproepingen  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank, van het openbaar ministerie of van de justitieassistent.

Bij  beslissing  van  30  november  2007  herroept  de  strafuitvoeringsrechtbank  de 
maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling waartoe de eiser op 9 februari 2006 werd 
toegelaten  en  stelt  het  gedeelte  van  de  vrijheidsstraf  dat  de  veroordeelde  nog  moet 
ondergaan vast op de periode die overeenkomt met het tijdvak dat zich uitstrekt tussen 16 
maart 2006 en de datum die aanvankelijk voor het einde van zijn straf is bepaald. Deze 

1 Zie concl. O.M.
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beslissing wordt hier bestreden.
B. Onderzoek van het cassatieberoep
De eiser heeft geen memorie ingediend binnen de termijn die bij artikel 97, §1, tweede 

lid  van  de  Wet  van  17  mei  2006  betreffende  de  externe  rechtspositie  van  de 
veroordeelden, is vastgesteld.

Volgens mij is  er grond om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending 
aanvoert van artikel 64 van de voormelde wet van 17 mei 2006.

Deze  bepaling  somt,  op  limitatieve  wijze,  de  verschillende  gevallen  op  waarin  de 
strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling kan herroepen, i.e.:

1° wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt vastgesteld dat de 
veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd;

2° wanneer de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of psychische 
integriteit van derden;

3° wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd;
4°  wanneer  de  veroordeelde  geen  gevolg  geeft  aan  de  oproepingen  van  de 

strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank, van het openbaar ministerie of, in 
voorkomend geval, van de justitieassistent;

5°  wanneer  de  veroordeelde  zijn  adreswijziging  niet  doorgeeft  aan  het  openbaar 
ministerie en, in voorkomend geval, de justitieassistent die met de begeleiding is belast.

Het  onderzoek van dit  dossier  doet  volgens mij  twee vragen  rijzen:  enerzijds,  wat 
gebeurt er met de voorwaardelijke invrijheidstelling die aan de veroordeelde is toegekend, 
in  het  geval  van  nieuwe opsluiting  van  deze  laatste  wegens  feiten  die  geen  verband 
houden  met  de  veroordelingen  waarvoor  hij  tot  deze  strafuitvoeringsmodaliteit  is 
toegelaten en, anderzijds, kan een foutief gedrag van de veroordeelde, vóór de toekenning 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, de herroeping ervan verantwoorden.

Het  antwoord  op  de  eerste  vraag,  die  niet  als  dusdanig  door  de  wetgever  werd 
overwogen, vereist het onderzoek van verschillende gevallen.

Wanneer  de  hernieuwde  opsluiting  van  de  veroordeelde  uit  een  maatregel  van 
voorlopige  hechtenis  voortvloeit,  moet  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  als 
opgeschort worden beschouwd en zal zij, als daartoe grond bestaat, verder lopen in het 
geval van invrijheidstelling van de veroordeelde in de loop van de rechtspleging. Zij kan 
eveneens worden herroepen door de strafuitvoeringsrechtbank om één van de redenen die 
in artikel 64 van de Wet van 17 mei 2006 zijn bedoeld (bijvoorbeeld, om reden dat de 
veroordeelde  een  ernstig  gevaar  vormt  voor  de  fysieke  of  psychische  integriteit  van 
derden).

Overigens, wanneer de veroordeelde opnieuw wordt opgesloten wegens een definitieve 
veroordeling  nà  zijn  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  komt  aan  die  voormelde 
maatregel een einde louter door de tenuitvoerlegging van deze nieuwe veroordeling tot 
een vrijheidsstraf.

Ook  hier  kan  de  strafuitvoeringsrechtbank  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling 
herroepen om een van de redenen die in artikel 64 van de Wet van 17 mei 2006 zijn 
bedoeld.  De  definitieve  veroordeling,  wegens  feiten  die  tijdens  de  proeftermijn  zijn 
gepleegd,  is  trouwens een herroepingsgrond waarin  uitdrukkelijk  in  punt  1°  van deze 
bepaling is voorzien.

Wanneer de veroordeling wordt uitgesproken voor feiten die vóór de voorwaardelijke 
invrijheidstelling zijn gepleegd, kan de rechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling 
alleen herroepen wanneer zij één van de tekortkomingen vaststelt die in de punten 2° tot 
5° van artikel 64 zijn bedoeld.
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Ingeval  van  herroeping  wordt  de  toelaatbaarheidsdatum  voor  een  nieuwe 
voorwaardelijke invrijheidstelling berekend op basis van het geheel van de straffen, wat 
de som is van de nieuw uitgesproken vrijheidsstraf en het overblijvend gedeelte van de 
straffen dat door de strafuitvoeringsrechtbank, overeenkomstig artikel 68, §5, tweede lid 
van de Wet van 17 mei 2006, in haar vonnis tot herroeping is bepaald2.

Indien  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  niet  wordt  herroepen  dient  deze 
toelaatbaarheidsdatum  volgens  mij  op  grond  van  een  geheel  van  straffen  te  worden 
bepaald, door de nieuwe vrijheidsstraf op te tellen bij het overblijvende gedeelte van de 
straffen die op het ogenblik waarop de voorwaardelijke invrijheidstelling is afgelopen, 
nog moeten worden ondergaan3.

Het bestreden vonnis  herroept de  voorwaardelijke  invrijheidstelling van de eiser op 
grond dat  hij  wegens zijn  hechtenis op 21 januari  2007,  ermee gestopt is  om mee te 
werken aan de begeleiding en om op de oproepen van zijn justitieassistent in te gaan.

Ter  verdediging  heeft  de  eiser  voor  de  rechtbank  aangevoerd  dat,  enerzijds,  zijn 
begeleiding naar behoren verliep tot hem in het kader van de rechtspleging voor het hof 
van assisen een opsluitingsbriefje werd bezorgd en dat hij, anderzijds, niet meer aan de 
begeleiding meewerkt en zijn justitieassistent niet  meer ontmoet, omdat dat voor hem 
materieel  volstrekt  onmogelijk  is  wegens  zijn  hechtenis  in  het  kader  van  de 
tenuitvoerlegging van zijn veroordeling tot acht jaar opsluiting.

Ter verwerping van dat verweer oordeelt het bestreden vonnis dat deze toestand aan de 
eiser is  te wijten,  daar immers,  volgens de rechtbank,  “de onmogelijkheid om aan de 
begeleiding mee te werken uit het foutief gedrag van de betrokkene voortvloeit dat de 
grondslag vormt van de handelingen die zijn uitgelopen op zijn veroordeling door het hof 
van assisen”.

Hier  dient  de  vraag  te  worden  gesteld  of  de  strafuitvoeringsrechtbank  een 
voorwaardelijke invrijheidstelling kan herroepen om één van de redenen die in artikel 64 
van de Wet van 17 mei 2006 zijn bedoeld, wanneer de tekortkoming uitsluitend aan een 
foutief gedrag van de veroordeelde ligt  dat aan zijn voorwaardelijke  invrijheidstelling 
voorafgaat.

Bij lezing van de herroepingsgronden die limitatief door de wet zijn opgesomd, stelt 
men vast  dat  alle  opgesomde  redenen  naar  gedragingen  van  de  veroordeelde  nà  zijn 
voorwaardelijke  invrijheidstelling  verwijzen.  Dat  is  ook  logisch,  vermits  de 
voorwaardelijke invrijheidstelling gedefinieerd wordt als een wijze van uitvoering van de 
vrijheidsstraf waardoor de veroordeelde zijn straf buiten de gevangenis ondergaat, mits de 
voorwaarden  worden  nageleefd  die  hem  gedurende  een  bepaalde  proeftijd  worden 
opgelegd (art. 24 van de Wet van 17 mei 2006). Anders gezegd, door de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt de vrijgelaten veroordeelde voor een bepaalde tijd op de proef 
gesteld,  zodat  alleen een  foutief  gedrag van  de veroordeelde tijdens  die  proeftermijn, 
volgens mij een herroepingsgrond kan opleveren.

Aangezien het bestreden vonnis aanneemt dat de herroepingsgrond (het niet meewerken 
aan de begeleiding) zijn oorsprong vindt in een foutief gedrag van de veroordeelde vóór 

2 Volgens deze bepaling stelt de rechtbank het gedeelte vast van de vrijheidsstraf die de veroordeelde 
nog moet ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met 
de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden na te leven die hem waren 
opgelegd.
3 Aangezien  naar  luid  van  artikel  24  van  de  Wet  van  17  mei  2006  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling een wijze van uitvoering is van de vrijheidsstraf waardoor de veroordeelde zijn straf 
buiten  de  gevangenis  ondergaat,  moet  het  tijdvak  in  aanmerking  worden  genomen  waarin  de 
veroordeelde  voorwaardelijk  in  vrijheid  werd  gesteld  zonder  dat  die  voorwaardelijke 
invrijheidstelling werd herroepen, en dient, volgens mij, van de nog te ondergane straffen worden 
afgetrokken.
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zijn  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  en  het  om  deze  te  herroepen  geen  andere 
tekortkoming  bedoelt  die  los  van  die  vroegere  fout  aan  de  veroordeelde  kan  worden 
toegeschreven, verantwoordt de rechtbank volgens mij haar beslissing niet naar recht.

Ik besluit bijgevolg tot vernietiging van het bestreden vonnis, met verwijzing.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1812.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 november 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd. 
Op de terechtzitting van 2 januari 2008 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel 

64 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de ver-
oordeelden:

1. Uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat de eiser
- op 9 februari 2006 voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld,
- op 21 janvier 2007 opnieuw werd opgesloten ter uitvoering van een beschik-

king tot gevangenneming en door het Hof van Assisen van de provincie Hene-
gouwen bij arrest van 6 maart 2007 tot acht jaar opsluiting is veroordeeld wegens 
feiten die vóór 9 februari 2006 zijn gepleegd.

2. Bij vordering van 19 september 2007 heeft de procureur des Konings om de 
herroeping, herziening of schorsing verzocht van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling die op 9 februari 2006 aan de eiser is verleend, op grond dat deze niet 
langer meewerkte aan de begeleiding en niet langer gevolg gaf aan de oproepen 
van zijn justitieassistent.

3. Het bestreden vonnis herroept de voorwaardelijke invrijheidstelling van de 
eiser en stelt het gedeelte van de vrijheidsstraf dat deze nog moet ondergaan vast 
op de periode die overeenstemt met het tijdvak tussen 16 maart 2006 en de da-
tum die aanvankelijk voor het einde van zijn straf is bepaald. 

4. Naar luid van artikel 24 van de Wet van 17 mei 2006 is de voorwaardelijke 
invrijheidstelling een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf waardoor de ver-
oordeelde zijn straf buiten de gevangenis ondergaat, mits de voorwaarden wor-
den nageleefd die hem gedurende een bepaalde proeftijd worden opgelegd.

5.  Krachtens  artikel  64  van deze  wet  kan de  strafuitvoeringsrechtbank een 
voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen in de volgende gevallen:

1. wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt vastgesteld 
dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft 
gepleegd;

2. wanneer de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of psy-
chische integriteit van derden;
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3. wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd;
4.  wanneer  de  veroordeelde  geen gevolg  geeft  aan de  oproepingen  van de 

strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank, van het openbaar minis-
terie of, in voorkomend geval, van de justitieassistent;

5. wanneer de veroordeelde zijn adreswijziging niet doorgeeft aan het open-
baar ministerie en, in voorkomend geval, de justitieassistent die met de begelei-
ding is belast.

6. Zowel uit de wettelijke definitie van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
als uit de herroepingsgronden die limitatief door de wet zijn opgesomd, blijkt dat 
alleen wangedrag van de veroordeelde tijdens de proeftermijn een herroepings-
grond kan opleveren.

7. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser niet langer aan de begeleiding 
meewerkt en niet ingaat op de oproepen van zijn justitieassistent sinds hij op 21 
januari 2007 opnieuw werd opgesloten in het kader van de assisenprocedure. Het 
oordeelt dat "deze toestand evenwel te wijten is" aan de eiser, aangezien "de on-
mogelijkheid om aan de begeleiding mee te werken voortvloeit uit het wange-
drag van de betrokkene dat de grondslag vormt van de handelingen die zijn ver-
oordeling door het hof van assisen" tot gevolg hadden en dat "om reden van deze 
fouten,  deze  onmogelijkheid  geenszins  met  overmacht  kan  worden 
gelijkgesteld".

8. Door de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser te herroepen met 
verwijzing naar wangedrag dat dateert van vóór deze vrijlating, verantwoordt het 
vonnis zijn beslissing niet naar recht.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samen-

gesteld.

2 januari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 2

2° KAMER - 2 januari 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GELATEN 
OF IN VRIJHEID GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING 
UITGEVAARDIGD VOOR ANDERE FEITEN - NIET IN VRIJHEID GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - 



6 HOF VAN CASSATIE 2.1.08 - Nr. 2 

ARTIKEL 28 WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING - GEVOLG.

De omstandigheid dat de onderzoeksrechter in het bevel tot aanhouding ten onrechte de 
voorwaarden  heeft  vermeld  die  bij  artikel  28,  §1,  2°  Wet  Voorlopige  Hechtenis,  zijn  
bedoeld, kan niet leiden tot nietigheid van de titel die voor het overige met naleving van  
alle bij art. 16 bepaalde voorwaarden is verleend. 

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1906.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de drie middelen samen
De onderzoeksrechter heeft tegen de eiser een eerste bevel tot aanhouding uit-

gevaardigd op 22 mei 2007 en een tweede op 3 december 2007.
De middelen verwijten de onderzoeksrechter dat hij voor het tweede bevel tot 

aanhouding artikel 28, §1, 2° van de Wet van 20 juli betreffende de voorlopige 
hechtenis heeft toegepast, ofschoon hij uitsluitend artikel 16 van deze wet had 
moeten toepassen aangezien dat bevel andere misdrijven bedoelde en de eiser 
niet in vrijheid was gesteld.

De omstandigheid dat de onderzoeksrechter in het bevel tot aanhouding ten 
onrechte de voorwaarden heeft vermeld die bij artikel 28, §1, 2°, zijn bedoeld, 
kan niet leiden tot nietigheid van de titel, die voor het overige met naleving van 
alle bij artikel 16 bepaalde voorwaarden is verleend.

De middelen falen 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. 

2 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. J.-P. Mayence, Charleroi en C. Mathieu, Charleroi.

Nr. 3

2° KAMER - 2 januari 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND OP EEN 
TIJDSTIP DAT HET VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID NOG NIET IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND OP EEN TIJDSTIP DAT HET VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID NOG NIET IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN - ONTVANKELIJKHEID.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 5 — ART. 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND OP 
EEN TIJDSTIP DAT HET VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID NOG NIET IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN 
- VERZOEKSCHRIFT NIET ONTVANKELIJK - SCHENDING VAN ART. 5.4 E.V.R.M.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT 
INGEDIEND OP EEN TIJDSTIP DAT HET VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID NOG NIET IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE IS GEGAAN - VERZOEKSCHRIFT NIET ONTVANKELIJK - SCHENDING VAN 
ART. 5.4 E.V.R.M.

1º  en  2°  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  is  pas  bevoegd  een  verzoekschrift  tot  
voorlopige  invrijheidstelling  te  beoordelen  wanneer  dit  tot  haar  wordt  gericht  ná  het 
indienen  van  de  vordering  tot  regeling  van  rechtsgebied;  het  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling ingediende verzoekschrift  tot  voorlopige  invrijheidstelling is niet  
ontvankelijk wanneer op het tijdstip dat dit verzoekschrift wordt ingediend, het vonnis van 
onbevoegdheid  van  de  correctionele  rechtbank  nog  niet  in  kracht  van  gewijsde  is  
gegaan1. (Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º en 4° De enkele omstandigheid dat tussen de dag van de uitspraak van het vonnis van  
onbevoegdheid en het in kracht van gewijsde treden van dat vonnis, noodzakelijk een  
bepaalde termijn voor het instellen van een rechtsmiddel verloopt, tijdens dewelke de  
beklaagde  geen  verzoekschrift  tot  voorlopige  invrijheidstelling  kan  indienen,  schendt  
artikel 5.4 E.V.R.M. niet. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.1851.N)

1 Het  openbaar  ministerie  heeft  geconcludeerd  dat  het  verzoekschrift  tot  invrijheidstelling  in 
dergelijk  geval  wel  ontvankelijk  is  (zie  T.  DE MEESTER ,  "De regeling  der  rechtspleging  en  de 
voorlopige hechtenis na verwijzing", in De voorlopige hechtenis, B. DEJEMEPPE en D. MERCKX (ed.), 
Kluwer, 2000, 372).
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 december 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht twee middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd samen met een aantal medeverdachten wegens de telastleggin-

gen als mededader gijzeling, poging tot gijzeling, afpersing, poging tot afpersing, 
zware diefstal, valsheid in geschriften en gebruik, criminele organisatie, oplich-
ting, poging tot oplichting, heling, vereniging van misdadigers, bij beschikking 
van 13 november 2007 van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout naar de correctionele rechtbank verwezen. Daarbij werd geen einde ge-
steld aan zijn voorlopige hechtenis.

Bij vonnis van 5 december 2007 oordeelt de Correctionele Rechtbank te Turn-
hout niet bevoegd te zijn om van deze telastleggingen kennis te nemen daar, ten 
onrechte onder meer, een niet-correctionaliseerbare misdaad werd verwezen.

Op 13 december 2007 dient de eiser overeenkomstig artikel 27, §1, 3°, b) Wet 
Voorlopige hechtenis een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling in bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling.

De kamer van inbeschuldigingstelling verklaart  zich onbevoegd om van dit 
verzoekschrift kennis te nemen: bij het indienen van het verzoekschrift had het 
vonnis van de correctionele rechtbank nog geen kracht van gewijsde en was de 
procedure tot regeling van rechtsgebied nog niet opgestart.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Onderzoek van de middelen
Eerste middel
Artikel 27, §1 Wet Voorlopige hechtenis bepaalt: "Wanneer geen einde werd 

gemaakt aan de voorlopige hechtenis en ofwel het onderzoek afgesloten is, ofwel 
toepassing werd gemaakt van artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering en 
van artikel 26, §5, kan de voorlopige invrijheidstelling worden verleend op indie-
ning van een verzoekschrift dat gericht wordt:

1° aan de correctionele rechtbank of aan de politierechtbank waar de zaak aan-
hangig is, vanaf de verwijzende beschikking tot het vonnis;

2° aan de correctionele rechtbank die zitting houdt in hoger beroep, of aan de 
kamer belast met correctionele zaken in hoger beroep, vanaf het instellen van het 
beroep tot de beslissing in hoger beroep;

3° aan de kamer van inbeschuldigingstelling:
...
b) tijdens het geding tot regeling van rechtsgebied, wanneer de verdachte ge-

vangen gehouden wordt ter uitvoering van een beschikking tot gevangenneming 
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gegeven door de raadkamer;
..."
Uit die bepalingen volgt:
- dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om het verzoek tot voorlopige 

invrijheidstelling te beoordelen dat tot haar is gericht ná haar vonnis waarbij zij 
haar onbevoegdheid vaststelt om over de strafvordering zelf te oordelen;

- dat de kamer van inbeschuldigingstelling pas bevoegd is een dergelijk ver-
zoek te beoordelen wanneer dit tot haar wordt gericht ná het indienen van de vor-
dering tot regeling van rechtsgebied.

Om tot regeling van rechtsgebied aanleiding te kunnen geven moeten de rech-
terlijke beslissingen die een bevoegdheidsconflict tot gevolg hebben kracht van 
gewijsde hebben of althans actueel voor geen rechtsmiddel vatbaar zijn. Dit is 
niet het geval zolang een rechtsmiddel kan worden aangevoerd tegen het vonnis 
van onbevoegdheid.

De appelrechters oordelen wettig dat het bij hen ingediende verzoekschrift tot 
voorlopige invrijheidstelling niet  ontvankelijk is omdat, op het  tijdstip dat dit 
verzoekschrift werd ingediend, het vonnis van onbevoegdheid van de correctio-
nele rechtbank nog niet in kracht van gewijsde was gegaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 5.3 E.V.R.M. beoogt de invrijheidstelling van de verdachte vanaf het 

tijdstip waarop de handhaving van de hechtenis onredelijk wordt. Het redelijk 
karakter van de handhaving van de hechtenis moet niet in abstracto, maar in het 
licht van de gegevens van de zaak worden beoordeeld.

Aan de verplichting van artikel 5.4 E.V.R.M., dat eenieder die door arrestatie 
of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht verleent voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van 
zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt indien de gevangenhou-
ding onrechtmatig is, wordt voldaan wanneer de gedetineerde beklaagde zowel 
voor als na de tussenperiode, noodzakelijk voor het instellen van een rechtsmid-
del  tegen  het  vonnis  van  onbevoegdheid,  over  het  rechtsmiddel  beschikt  om 
voorziening te vragen bij de rechter.

De enkele omstandigheid dat tussen de dag van de uitspraak van het vonnis 
van onbevoegdheid en het in kracht van gewijsde treden van dat vonnis, noodza-
kelijk een bepaalde termijn voor het instellen van een rechtsmiddel verloopt, tij-
dens dewelke de beklaagde geen verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling 
kan indienen, schendt de voormelde verdragsbepalingen niet.

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

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

2 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Peeters, Turnhout.

Nr. 4

1° KAMER - 3 januari 2008

1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP - 
GRENZEN.

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - 
SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN.

3º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - SUBJECTIEF RECHT - 
AANTASTING - GRENZEN.

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 144 - 
BURGERLIJKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - BESTUURSHANDELING - 
RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN.

5º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - 
AANTASTING - BESTUURSHANDELING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN.

6º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - GEBOD - VERBOD - 
GRENZEN.

7º KORT GEDING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - OVERHEIDSOPTREDEN - 
CRITERIA - GRENZEN.

1º Het bestuur dat op grond van zijn  discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,  
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over  
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing 
te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen1.

2º,  3°,  4°  en  5°  De  Rechterlijke  Macht  is  bevoegd  om  een  door  het  bestuur  bij  de  
uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het  
bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het  
bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen2. (Art. 144 G.W. 1994)

6º De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van 
de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of  
verbieden, maar kan dit enkel doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat  
het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden3. 

7º De rechter in kort geding mag, bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van  

1 Cass.,  4 maart 2004, A.R. C.03.0346.N - C.03.0448.N - C.03.0449.N,  A.C. 2004, nr. 124, met 
concl. O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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het overheidsoptreden, een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt  
niet  uitsluiten  zonder  te  beslissen  dat,  prima  facie,  dit  criterium  niet  rechtmatig  was 
aangewend; hij mag evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats stellen die  
tot  een  andere  beslissing  leiden4.  (Algemeen  rechtsbeginsel  van  de  scheiding  der 
machten)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Mobiliteit T. A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0322.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10,  11, 33,  tweede lid, 37,  40, 144,  145, 159 van de gecoördineerde 

Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der  machten,  en aldus de 
Grondwet in haar geheel genomen;

- de artikelen 584, 1039, 1042 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van de achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 21 maart 2006 

dat als volgt oordeelt:
"Legt (de eiser) verbod op om, door het laten opstijgen of landen van vliegtuigen, de in-

woners van de noordrand en de oostrand bloot te stellen aan geluidsoverlast die, uitge-
drukt in termen van SEL dB (A) en als Laeq per relevant te bepalen periode, overschrijdt 
hetgeen als gewogen resultaat van spreiding van die overlast kan worden bereikt wanneer 
alle inwoners van de zes onder randnummer 18 van dit arrest bedoelde zones gelijk wor-
den gehandeld.

Zegt dat bij de bepaling van een gelijk gewogen spreiding over die zones de door de 
(eiser) reeds toegepaste criteria rechtsgeldig zijn: het aantal vluchten, het aantal geluids-
overlastpieken (overlast berokkend overdag en tijdens de nacht), overlast tijdens vrije da-
gen en werkdagen.

Zegt dat de beslissingen vereist om het verbod na te leven dienen genomen te worden 
binnen de dertig dagen na de betekening van dit arrest en dat de tenuitvoerlegging ervan 
dient gerealiseerd te worden binnen de veertig dagen na die betekening.

Zegt dat bij ontstentenis van de voormelde veroordelingen ten laste van de (eiser) cu-
mulatief dwangsommen worden verbeurd, op grond o.m. van de volgende overwegingen:

Over rechtsmacht, belang en toelaatbaarheid.
36. (Eiser) betoogt dat het hof (van beroep) geen rechtsmacht heeft om te beslissen over 

het geschil aangezien wordt opgekomen tegen overheidsmaatregelen waarmee uitoefening 
van een discretionaire bevoegdheid is gemoeid en waaromtrent daarenboven niet wordt 
aangetoond dat er kennelijk onredelijk werd gehandeld.

4 Ibid.
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Uit de strekking van de vordering moet volgens hem worden besloten dat het hof (van 
beroep) wordt gevraagd om een bepaalde spreiding van vluchten op te leggen, terwijl de 
rechterlijke macht hierover niet kan beslissen in de plaats van het bestuur.

37. De principale appellanten adieerden de rechter in kort geding en voeren in de inlei-
dende akte aan dat een aantal van hun subjectieve rechten worden geschonden en in het 
bijzonder ook het gelijkheidsbeginsel in de aantasting van die rechten.

Ze klagen over buitenmatige geluidsoverlast die hun gezondheid schaadt en stellen dat 
ze onevenredig worden aangetast in hun recht op eerbiediging van het privé- en familiele-
ven en van hun woonst.

Het betreft grondrechten die grondwettelijk (de artikelen 22 en 23) en verdragsrechte-
lijk (E.V.R.M. artikel 8.1) worden gewaarborgd.

38. In het geciteerde verband klagen ze feiten en beslissingen aan die de organisatie be-
treffen van start- en landingsbanen zowel als van vluchtroutes voor vliegtuigen, overdag 
en 's nachts, boven de noordrand waar ze wonen.

Ze vragen om een verbodsmaatregel en ook om (de eiser) en het Vlaams Gewest op te 
leggen om een aantal beslissingen te nemen die volgens hen vereist zijn om de gevolgen 
van de beweerde onrechtmatige gedragingen te hunnen opzichte te doen ophouden.

39. De tussenkomende partijen, bewoners van de oostrand, formuleren eenzelfde grief 
die dezelfde feiten en beslissingen betreffen, maar wat hun incidentie betreft in het gebied 
waar zij wonen.

De gemeenten Kortenberg en Steenokkerzeel komen op voor de vrijwaring van het 
leefmilieu in de gebieden die ze besturen.

40. Krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet behoren de geschillen over 
burgerlijke en politieke rechten bij uitsluiting tot de rechtsmacht van de rechtbanken, be-
houdens de bij de wet gestelde uitzonderingen wat de laatst vermelde categorie betreft.

Of een geschil al dan niet burgerlijke rechten betreft, en om die reden behoort tot de 
uitsluitende rechtsmacht van de gewone rechter, wordt bepaald door het onderwerp van 
het geding zoals het door de eisende partij wordt omschreven in de inleidende akte waar-
bij de vordering aanhangig wordt gemaakt bij de rechter.

41. Wanneer een eisende partij als onderwerp van een geding aangeeft dat de uitvoeren-
de macht een onrechtmatige aantasting van een subjectief recht heeft begaan, heeft de bur-
gerlijke rechter rechtsmacht om hierover te beslissen volgens dezelfde principes als wan-
neer die aantasting uitgaat van een ander persoon die geen overheidsgezag uitoefent.

In dit opzicht is niet relevant of de geïncrimineerde gedraging het resultaat is van de 
uitoefening van een geheel doelgebonden bevoegdheid van de overheid dan wel van een 
discretionaire bevoegdheid (Cass., 24 november 2005).

In de mate (de eiser) de ontstentenis van rechtsmacht stoelt op het discretionair karakter 
van de uitgeoefende bevoegdheid, is dit verweer dus niet steekhoudend.

42. In het voorliggende geval kan geen ernstige betwisting worden gevoerd nopens de 
afdwingbaarheid van de aangevoerde subjectieve rechten.

Die  rechten  kunnen  (en)  behoren  dan  ook  door  de  gewone  rechter  te  worden  be-
schermd.

De rechtsvordering, waarmee wordt beoogd inbreuk op verschillende subjectieve rech-
ten voorlopig ongedaan te maken, zowel door een verbod om iets niet te doen als met een 
gebod om iets te doen, behoort tot de rechtsmacht van de gewone rechter.

43. Het verweer waarbij wordt gesteld dat bij het nemen en uitvoeren van de maatrege-
len betreffende het gebruik van banen en het instellen van vliegroutes, niet kennelijk onre-
delijk werd gehandeld, of dat de gevraagde maatregel neerkomt op een beslissing die uit-
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sluitend aan de uitvoerende macht toekomt, betreft niet de rechtsmacht maar de grond van 
de vordering.

Evenzo betreft het verweer dat het gevorderde geen voorlopig karakter heeft de grond 
van het geschil.

44. De verweerders, inwoners uit de noordrand en de oostrand, hebben belang bij de 
vordering die ze instellen.

Allen wonen ze in een druk overvlogen gebied en de geluidshinder die ze als inbreuk-
makend bestempelen treft hen in wisselende mate.

Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat ze belang hebben bij hetgeen ze vorderen.
45. Belang bij het voeren van het geding kan ook de gemeenten Steenokkerzeel en Kor-

tenberg  niet  worden  ontzegd.  Verschillende wettelijke  bepalingen  laten  hierover  geen 
twijfel.

Het Vlaams Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieube-
leid, geeft de gemeenten een actieve rol in de zorg voor het leefmilieu.

De milieuplanning op gemeentelijk niveau (beleidsplan en jaarprogramma) vormt een 
onderdeel van het gewestelijke beleid (Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 4 van het decreet).

Gemeenten kunnen ook ageren op grond van de wet van 12 januari 1993 inzake rechts-
vorderingen tot bescherming van het leefmilieu.

46. Het lijdt verder geen twijfel dat de bestrijding van geluidsoverlast tot die planning 
en het beleid kunnen behoren.

De twee gemeenten hebben dan ook belang bij het instellen van de vordering die er toe 
strekt om geluidsoverlast die op hun grondgebied wordt veroorzaakt door vliegtuigen bin-
nen redelijke  niet-discriminerende  perken te  houden en aldus de leefkwaliteit  op  hun 
grondgebied niet verder te zien aantasten.

47. (Eiser) betoogt dan dat de vordering niet kan worden toegelaten omdat ze ingaat te-
gen het gezag van gewijsde van het arrest van 17 maart 2005 van dit hof (van beroep) en 
het arrest van 11 mei 2005 van de Raad van State.

Inwilliging van die vordering impliceert dat een verplichting wordt opgelegd om die 
beslissingen te miskennen, aldus (de eiser), aangezien ze veronderstelt dat ook de baan 02 
wordt gebruikt voor landingen.

De verweerders werpen op dit punt tegen dat de voorliggende procedure op zich staat 
en dat het gezag van de evenvermelde beslissingen niet wordt miskend wanneer de voor-
delen van die beslissingen teloor gaan door het door hen gewenste arrest.

48. Het gezag van gewijsde verbonden aan een rechterlijke uitspraak in een burgerlijk 
geschil geldt in regel niet erga omnes en vereist dat de partijen bij een rechtsvordering de-
zelfde zijn.

Geen van de verweerders zijn partij bij het arrest van 17 maart 2005 en daarenboven 
heeft deze beslissing het gebruik van baan 02 slechts voorlopig doen staken, met name 
slechts het gebruik zoals dit resulteerde uit het "plan Anciaux bis", en in afwachting van 
heronderzoek van en beslissing over de landingen op baan 02.

Het  bestuur  kan dus,  zonder  het  gezag van gewijsde van dit  arrest  te  schenden en 
dwangsommen te verbeuren, zijn beslissing over baan 02 heroverwegen en een andere in 
de plaats stellen.

49. Het arrest van 11 mei 2005 van de Raad van State, dat werd uitgesproken op ver-
zoek van bewoners die hinder ondervinden van het gebruik van baan 20, staat evenmin 
aan de toelaatbaarheid van de vordering in de weg.

In het algemeen overweegt het hof (van beroep) dat dit arrest geen vernietiging maar 
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slechts de schorsing beslist van de tenuitvoerlegging van twee beslissingen: één van 18 
april 2005 van de Federale Regering en de navolgende instructie van 20 april 2005 van de 
minister van Mobiliteit en Vervoer.

Slechts in de mate de vordering niet zou kunnen ingewilligd worden zonder de uitvoe-
ring van die beslissingen te bevelen, zou het gezag van gewijsde erga omnes van het ver-
melde arrest aan de toelaatbaarheid ervan in de weg staan.

50. In de huidige stand van de spreidingsproblematiek wordt het bestuur in rechte niet 
verhinderd om bij een heroverweging van het geheel van de elementen die bij een beslis-
sing omtrent de spreiding van de overlast van geluidshinder in aanmerking moeten wor-
den genomen alsnog tot gebruik van banen 20 en 02 te beslissen.

De grond van de zaak
51. (Eiser) meent verder dat er geen urgentie voorhanden is en dat evenmin een voorlo-

pige beslissing wordt gevorderd.
Hij betoogt dat de inwoners van de noordrand altijd al werden overvlogen vanaf baan 

25 R en gezondheidsschade leden en dat de drie specifieke dringende grieven die ze aan-
halen (randnummer 33) niet stroken met de werkelijkheid.

De gevraagde maatregel zou ook niet voorlopig zijn aangezien hij de exploitatiemoge-
lijkheden van de luchthaven grondig zou aantasten.

52. Uit de chronologie van de feiten blijkt dat de verweerders hun vordering hebben in-
gesteld nadat bleek dat voorheen genomen maatregelen, die hun toestand sedert  maart 
2004 hadden verbeterd, goeddeels werden teruggedraaid. Die wijziging kwam er nadat 
(de eiser) meende het gebruik van baan 25R te moeten intensifiëren wegens het arrest van 
17 maart 2005 aangezien een beperking van het luchtverkeer blijkbaar geen optie was.

Het lijdt geen twijfel dat dit gebeuren de toestand van de inwoners van de noordrand 
toenemend en op discriminerende wijze ten overstaan van andere omwonenden heeft be-
zwaard. De last die van anderen werd weggenomen, werd immers naar hen verschoven.

Deze toegenomen aantasting van subjectieve rechten volstaat om het bestaan van ur-
gentie te verantwoorden.

53. Tegelijk met het voorliggende kort geding hebben enkele onder de verweerders ook 
een administratief kort geding aangespannen, overigens met gunstig gevolg.

Binnen het bestek van die procedure werd aangenomen dat zij een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel leden door de gewijzigde vluchtinstructies.

Dit bevestigt het bestaan van urgentie in de zin vereist voor het kort geding en ook dat 
de betrokkenen prompt hebben gereageerd.

54. Verder schept die toestand ook urgentie voor de bewoners van de oostrand en de 
gemeenten Kortenberg en Steenokkerzeel.

Zij kunnen inderdaad gerechtvaardigde vrees koesteren dat een beslissing waarbij de 
toestand voor de noordrand zou worden verlicht, zou leiden tot een bezwaring van de toe-
stand voor de oostrand.

Het voorkomen van de daarmee gepaard gaande gezondheidsschade of aantasting van 
het gezinsleven levert urgentie op.

55. De beslissing in kort geding mag geen nadeel toebrengen aan de zaak en zich dus 
uitlaten over de rechten ten gronde van de partijen.

Indien de stelling van de verweerders moet worden gevolgd dat hun subjectieve rechten 
onrechtmatig worden aangetast, betekent dit dat door de overheden feitelijkheden worden 
begaan.

Het doen ophouden van feitelijkheden heeft een louter bewarend karakter en houdt niet 
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in dat ook ten gronde over betwiste rechten uitspraak wordt gedaan.
56. Indien voor de adequate bescherming van die subjectieve rechten zou vereist blij-

ken om de overheid op te leggen voorbereidende maatregelen in één of andere zin te tref-
fen, dan houdt het aflopend karakter van een maatregel niet in dat hij een onomkeerbaar 
karakter heeft.

Zelfs indien aldus een verbod of een bevel wordt opgelegd waarvan kan worden ver-
wacht dat de toestand die er uit moet volgen langere tijd zal vigeren, dan staat dit er niet 
aan in de weg dat de rechtstoestand van de partijen onbeslecht blijft en aldus beschouwd 
blijft het besliste voorlopig.

57. Over het antwoord op de vraag of met de huidige exploitatie van de luchthaven ge-
zondheidsschade gepaard gaat voor de omwonenden kan niet de minste twijfel bestaan.

Noch (de eiser), noch het Vlaams Gewest trekt in twijfel dat het bevestigend luidt.
Er zijn veralgemeende klachten over gezondheidsschade en medische getuigschriften 

leveren bevestiging: ingrijpende slaapstoornissen, oververmoeidheid, hoge bloeddruk, de-
pressie, relationele problemen. Sommige ervan leveren een ronduit ontstellende getuige-
nis (o.a. partij W).

Het betreft dus geen collectieve begoocheling van de omwonenden maar een objectieve 
realiteit.

58. (Eiser) liet zelf onderzoek uitvoeren en uit de studie van Prof Dr. Annemans (UG - 
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen - februari 2004) blijkt dat excessieve bloot-
stelling aan nachtelijk vliegtuiglawaai met slaapverstoring als gevolg bepaald ernstige ge-
zondheidsschade  veroorzaakt  en  dat  de  ernst  toeneemt  in  functie  van  de  toegenomen 
blootstelling.

Andere medische studies bevestigen die gegevens tot en met toegenomen (kans op) 
mortaliteit toe.

59. Een indringend rapport van de WGO (Guidelines for Community Noise - Genève 
1999, inz. nrs. 3.1 t/m 3.10, p. 39-53) somt de schadelijke effecten van overdreven bloot-
stelling aan geluid op: vermindering van de gehoorfunctie, interferentie met gesproken 
communicatievaardigheid, slaapverstoring, cardiovasculaire en fysiologische aandoenin-
gen, aantasting van mentale gezondheid, vermindering van cognitieve vaardigheid, ver-
minderde kwaliteit van sociale verhoudingen.

Weliswaar wordt in het rapport uitgegaan van een heel extensieve en omvattende op-
vatting inzake 'gezondheid'.

60. Het rapport heeft aansluitend 'richtsnoeren' verstrekt inzake blootstelling aan omge-
vingsgeluid die moeten nageleefd worden om de gezondheidsrisico's uit te sluiten.

Ze luiden samengevat dat de maximaal tolereerbare geluidsoverlast  tijdens de nacht 
buiten de slaapvertrekken Lamax 60 (dB) en binnenin die vertrekken Lamax 45 (dB) be-
draagt.

Het pieklawaai mag 45 dB niet overtreffen en het aantal ondergane geluidspieken zelf 
mag hooguit 10 tot 15 per nacht bedragen.

Overdag treedt in een normale leefomgeving hinder op bij overschrijding van 55 LAeq.
De ontstentenis van bindende kracht van die richtsnoeren belet niet om ze als gezag-

hebbend in aanmerking te nemen bij het toetsen van de vraag of het bestuur al dan niet 
onrechtmatig handelt.

61. De vermelde studie-Annemans vermeldt ook gezondheidseconomische 'kosten' en 
besluit dat spreiding van de nachtelijke lawaaihinder tot zowat 150 miljoen euro kosten 
kan vermijden.
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(Eiser) heeft de gegevens uit het verslag-Annemans trouwens ook met reden nadrukke-
lijk in aanmerking genomen om te verantwoorden waarom voor een bepaalde spreiding 
werd geopteerd.

62. Het feit dat de inwoners van de noordrand en de oostrand niet alle een identiek aan-
tal schadelijke of in gelijke mate schadelijke vluchten over zich heen krijgen impliceert 
niet dat ze met het oog op spreiding van de geluidsoverlast als respectieve groepen niet 
globaal gelijk kunnen worden behandeld.

De (eiser) heeft voor het bepalen van zijn spreidingsbeleid en de instrumenten ervoor 
gekozen voor zones die geografisch aansluiten bij de uiteinden van de zes banen en die 
optie werd tot dusver niet bekritiseerd.

De bewoners van die zones kunnen dan als gelijk te behandelen entiteiten worden be-
schouwd met het oog op de toetsing mn. de niet-discriminatie bij de spreiding van de ge-
luidsoverlast.

63. De cijfers en meetgegevens van Biac en Aminal wijzen uit dat de geluidshinder in 
de door verweerders bewoonde gebieden, veroorzaakt door opstijgende en landende vlieg-
tuigen waarden bereikt die de erkende maximale waarden ervan vaak overschrijden.

Het staat dus vast dat de subjectieve rechten op gezondheid, op bescherming van hun 
gezinsleven  en  op  een  gezond  leefmilieu  van  de  inwoners  van  de  noordrand  en  de 
oostrand ernstig  worden geschaad door  de exploitatiepraktijk  die  erin  bestaat  dat  hun 
woonomgeving buitenmatig wordt overvlogen zowel wegens de te hoge frequentie van de 
vluchtbewegingen als wegens het aantal bewegingen dat geluidspieken boven een bepaald 
niveau dB veroorzaakt.

Bij geen enkele andere groep omwonenden dan diegene die de noordrand bewonen, is 
een zelfs maar vergelijkbare toebedeling van overlast voorhanden.

De wijze waarop de dag- en nachtvluchten sedert april 2005 worden gespreid, schendt 
het gelijkheidsbeginsel.

64. (Eiser) en het Vlaams Gewest opteerden voor het handhaven en doen bloeien van 
een nationale luchthaven en naar rede kan niet worden gesteld dat dit objectief niet rede-
lijk is.

Binnen haar discretionaire beslissingsvrijheid kan de uitvoerende macht, met zorg voor 
alle belangen die ze in aanmerking heeft te nemen, oordelen in welke mate onderling con-
flicterende objectieven behoren door te wegen in een beleid.

Randvoorwaarde hierbij moet blijven dat de belangen niet discriminerend worden afge-
wogen.

65. (Eiser) wijst als verantwoording voor het huidige gebruik van de start- en landings-
banen en de hieruit volgende inbreukmakende blootstelling aan geluidsoverlast van de be-
woners van de noordrand naar de beperkingen veroorzaakt door rechterlijke beslissingen 
en de regelgeving van het BHG (Brussel Hoofdstedelijk Gewest).

Onterecht evenwel.
66. Boven werd reeds vermeld dat het arrest van 17 maart 2005 slechts een tijdelijke 

opschorting beslist van het gebruik van baan 02 in afwachting van nader te verrichten on-
derzoek.

Over het algemeen gebruik van deze baan wordt niet geoordeeld en de omstandigheden 
waarover het oordeelt, zijn intussen door een reeks nieuwe feiten achterhaald.

(Eiser) stelt in dit verband overigens met reden dat de baan ofwel veilig is ofwel niet. 
Eurocontrol heeft geen enkele reserve geuit bij die veiligheid.

Indien ze veilig is, hetgeen vaststaat, staat niets aan het optimaal gebruik ervan in de 
weg.
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67. Het arrest van 9 juni 2005 dat op verzoek van het BHG een staking oplegt van een 
praktijk van starten en landen refereert uitdrukkelijk aan bij datum aangeduide beslissin-
gen.

Uitvoering van andere en eventueel nog te nemen beslissingen worden door die beslis-
sing niet bestreken.

68. Met betrekking tot die regelgeving die uitgevaardigd werd door het BHG, en inzon-
derheid het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffen-
de de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, overweegt het 
hof van beroep het volgende.

Het besluit legt maximale waarden van geluidshinder op, die naargelang drie gebieden, 
niet hoger mogen zijn dan:

- 80 tot 100 dB (A) overdag en 70 tot 90 dB (A) 's nachts voor individuele gebeurtenis-
sen,

- 55 tot 65 dB (A) overdag en 45 tot 55 dB (A) 's nachts voor geluidsdrukniveaus ver-
bonden aan door vliegtuigen voortgebracht geluid.

Het staat buiten kijf dat wanneer de overheden van alle deelgebieden eenzelfde regelge-
ving uitvaardigen, elke normale exploitatie van de nationale luchthaven uitgesloten is.

69. De door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de gewesten toebedeelde be-
voegdheden, onder meer inzake leefmilieu, houdt geen vrijbrief in om op regelgevend ni-
veau om het even welke normen uit te vaardigen.

De Gewesten en Gemeenschappen blijven gehouden tot en worden in hun autonomie 
dienvolgens beperkt door het grondbeginsel van de 'federale trouw' dat, weze het te lande 
ongeschreven, behoort tot het grondwettelijke bestel van een federale staat

Het beginsel noopt tot samenwerking met de andere deelgebieden en de federatie én tot 
bijdrage aan het verzekeren van de belangen van al die entiteiten.

Het houdt ook in dat een deelgebied bij de uitoefening van zijn materieel wetgevende 
bevoegdheid het evenredigheidsbeginsel dient na te leven en zodoende rekening dient te 
houden met de andere deelgebieden en met de federatie wanneer de uitwerking van de uit-
gevaardigde wetgeving ook een weerslag heeft op deze entiteiten.

70. Het hof (van beroep) heeft vastgesteld dat de regelgeving inzake bestrijding van ge-
luidshinder door vliegtuigen zoals deze vervat in het Brusselse Regeringsbesluit van 27 
mei 1999 moet leiden tot verdwijning van een economische leefbare nationale luchthaven.

Het schendt derhalve de belangen van de andere entiteiten en van de federatie.
Het schendt trouwens evenzeer de belangen van de inwoners van het BHG aangezien 

het niet in de bedoeling kan liggen om zijn inwoners het gebruik van een even performan-
te luchthaven als thans het geval is te ontnemen.

71. Om die reden is het vermelde besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Regering 
ongrondwettelijk en behoort het geen toepassing te krijgen.

Zodoende kan een inbreuk op artikel 2 van het besluit geen rechtskrenking opleveren.
Het kan (de eiser) niet belemmeren bij het vaststellen en implementeren van een plan 

dat de geluidshinder verbonden aan het functioneren van de nationale luchthaven te Za-
ventem op niet discriminerende wijze spreidt over alle inwoners van de gebieden die door 
een opstijgend of landend vliegtuig kunnen worden overvlogen.

72. In dit verband is (de eiser) evenmin beperkt door een 'stand still' regel, aldus begre-
pen dat inwoners die tot dusver van enige geluidsoverlast gespaard bleven op dat vlak niet 
in hun subjectieve rechten kunnen worden aangetast.

Het staat immers vast dat bij handhaving van het bestaande exploitatieniveau - hetgeen 
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een wettige keuze van de overheid kan zijn - een vermindering van de last van de omwo-
nenden uit de ene rand een toename met zich brengt van die last voor omwonenden uit 
een andere rand.

De belangen van de ene zijn niet meer of minder behartigenswaardig dan die van de an-
dere individuen die met geluidsoverlast hebben te leven.

Maximale verstoring van de subjectieve rechten van een kleinere groep kan dus nooit 
de norm zijn.

73. Voor geen enkel gedeelte van het nationale grondgebied kan (de eiser) na te leven 
waarden opleggen inzake geluidsimmissienormen voor vliegtuigbewegingen.

Niettemin kan worden aangenomen dat hij bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in-
zake exploitatie van de luchthaven dient bij te dragen aan de naleving van regelmatig uit-
gevaardigde geluidsimmissienormen voor vliegtuigbewegingen.

74. Waar die reglementair bepaalde waarden ontbreken, moet worden aangenomen dat 
de richtsnoeren van de WGO als na te streven referentiekader gelden.

Evenwel kan uit het enkele feit dat die waarden kunnen worden overschreden bij de 
tenuitvoerlegging van een plan dat strekt tot billijke spreiding van geluidsoverlast niet 
meteen worden afgeleid dat een onrechtmatige aantasting van subjectieve rechten voor-
handen is.

75. Er liggen geen gegevens voor die wettigen om te stellen dat de zes verschillende 
start- en landingsbanen niet optimaal kunnen worden benut, weze het beschouwd vanuit 
bedrijfseconomische, gezondheidseconomische of veiligheidsoverwegingen.

Het gebruik gebeurt dan rechtmatig indien het rekening houdt met alle mogelijkheden 
en beperkingen van de infrastructuur, met de aeronautische imperatieven en, in termen 
van spreiding van de geluidshinder, met de gelijke behandeling van alle inwoners uit de 
zes zones die bij de landingsinfrastructuur aansluiten.

Ten aanzien van de omwonenden kan dit best worden uitgedrukt in termen van bloot-
stelling aan geluidsoverlast en de matiging hiervan in functie van onderscheidende criteria 
die voor alle omwonenden even belangrijk zijn en voor allen op dezelfde wijze moeten 
worden nageleefd.

Het betreft matiging tijdens een relevante periode van aantallen vluchten, vluchten tij-
dens vrije dagen en werkdagen, overdag en 's nachts en in aantallen van geluidsoverlast-
pieken.

76. Het besluit ten aanzien van (de eiser) luidt dan dat de vordering moet worden inge-
willigd zoals hierna bepaald.

Verweerders zijn gerechtigd om in termen van gewogen vluchten niet méér geluids-
overlast te moeten dragen dan alle andere omwonenden uit de te overvliegen zones.

77. Er bestaat geen reden om (de eiser) te verplichten om een actieplan voor te leggen 
en als het ware preventief toezicht te houden.

De toe te passen niet-discriminerende principes zijn gekend en de wijze waarop hieraan 
uitvoering wordt gegeven behoort tot de vrije appreciatie van de uitvoerende macht.

Een redelijke dwangsom, gemoduleerd zoals hierna bepaald, is daarentegen gerecht-
vaardigd.

78. Ten aanzien van het Vlaamse Gewest wordt betoogd dat het op 30 december 2004 
op onwettige wijze een exploitatievergunning heeft afgeleverd aan Biac voor de luchtha-
ven te Zaventem aangezien een project-MER ontbrak bij de aanvraag tot hernieuwing van 
de milieuvergunning.

De verweerders  menen dat  het  Vlaamse Gewest  initiatieven dient  te  nemen om de 
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luchthavenexploitant aan te manen om een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in te die-
nen.

Enkele onder hen menen dat het Gewest ook zelf moet worden bevolen een milieu-
handhavingsbeleid te voeren dat de geluidsimmissienormen van de WGO naleeft.

In het algemeen wordt het Vlaamse Gewest ook stilzitten verweten wat het nemen van 
maatregelen betreft die mens en milieu beschermen tegen vliegtuiglawaai: er bestaan geen 
geluidsnormen voor vliegvelden.

79. Het Gewest werpt net als (de eiser) verweer tegen inzake rechtsmacht, bevoegd-
heid, urgentie en het gemis aan voorlopig karakter van de gevorderde maatregelen.

Het meent dat de verweerders geen belang hebben bij hetgeen ze vorderen en dat het 
hof (van beroep) het gevorderde alleszins niet kan toekennen: naar zijn zeggen beogen de 
verweerders in wezen om de geïncrimineerde beslissing van 30 december 2004 ongedaan 
te doen maken.

80. Om dezelfde redenen als diegene die werden vermeld ten aanzien van (de eiser), is 
het verweer van het Vlaamse Gewest inzake de rechtsmacht, bevoegdheid en de urgentie 
ongegrond.

De verweerders vorderen ten aanzien van het Vlaamse Gewest maatregelen die volgens 
hen vereist zijn om de schending van hun subjectieve rechten verbonden aan de geluids-
overlast te matigen.

En ook al heeft het Vlaamse Gewest geen aandeel in de beslissing omtrent het gebruik 
van start- en landingsbanen en omtrent vluchtroutes, het staat vast dat het op grond van 
een project-MER adequaat zicht krijgt op de omvang van de hinder wegens geluidsover-
last en het adequate maatregelen kan treffen om die binnen redelijke perken te houden.

Ze hebben dan ook belang bij hetgeen ze vorderen.
81. Aan de vorige overweging wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat 

voor de verweerders ook een administratief beroep open staat om op basis van een decre-
tale bepaling (artikel 21 Vlaams Milieuvergunningsdecreet) het gevraagde te bekomen.

Die mogelijkheid belet hen niet de burgerlijke rechter te adiëren en de verweerders wij-
zen er trouwens met reden op dat toepassing van artikel 21 van het vermelde decreet hen 
geen enkel resultaat garandeert.

82. Het gevorderde gaat in beginsel ook de perken van het kort geding niet te buiten, 
gesteld dat het vereist is om de boven reeds vastgestelde inbreuk op subjectieve rechten 
minstens in de toekomst verder te voorkomen.

Anders dan het Gewest betoogt, wordt door de verweerders niet nagestreefd om de ten-
uitvoerlegging van het milieuvergunningbesluit van 30 december 2004 te schorsen.

De vraag om ten aanzien van die beslissing de beweerde onwettigheid vast te stellen, 
reikt niet verder dan hetgeen binnen de perken van dit geding wordt gevorderd.

83. Artikel 5.57.2.1., §2, Vlarem II, schrijft voor dat voor wat de luchthaven Brussel 
Nationaal betreft het evenredigheidsbeginsel moet worden geëerbiedigd.

Dit beginsel staat er op zich niet aan in de weg dat het Vlaamse Gewest beperkende 
maatregelen zou nemen inzake geluidsoverlast in de gebieden rond de luchthaven, zelfs 
indien die regelgeving (de eiser) minder armslag laat om zijn bevoegdheden inzake de 
vliegtuigvluchten uit te oefenen.

De reeds vastgestelde onrechtmatige aantasting van subjectieve rechten door gemis aan 
geluidsbeperkende maatregelen boven de randgebieden rond de luchthaven biedt  voor 
zulk regelgevend optreden een redelijke grond.

84. Zonder in alle details te treden omtrent alle aangevoerde middelen inzake beweerde 
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onwettigheid nopens het besluit van 30 december 2004 - hetgeen in kort geding niet be-
hoort - dient over de ontstentenis van een project-MER bij de milieuvergunningsaanvraag 
het volgende te worden overwogen.

Het decreet van 18 december 2002 (aanvulling van het decreet van 05 april 1995 hou-
dende  algemene  bepalingen  inzake  milieubeleid)  omschrijft  het  begrip  'project'  onder 
meer als een 'vergunningsplichtige activiteit die moet worden hervergund bij het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van de lopende vergunning' (artikel 4.1.1., §1, 5°).

Artikel 4.3.2., §1, alinea 2, bepaalt dat de verplichting tot het uitvoeren van een project-
MER ook geldt indien wegens het verstrijken van de lopende vergunning van het project 
een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

85. Op 30 december 2004, datum waarop de vergunning werd verleend, waren door de 
Vlaamse Executieve sedert 10 december 2004 uitvoeringsmaatregelen uitgevaardigd die 
de categorieën vaststellen van projecten die onderworpen zijn aan milieueffectenrapporta-
ge.

Artikel 2 van het vermelde besluit bepaalt dat de in bijlage I opgesomde projecten on-
derworpen zijn aan de project-MER-plicht zoals voorgeschreven bij artikel 4.3.2., §1, tot 
en met 3 van het decreet van 5 april 1995.

Een mogelijkheid om van die verplichting af te wijken is in het besluit niet voorzien 
voor de projecten vermeld in bijlage I.

In bijlage I wordt onder punt 8 als aparte rubriek vermeld de ' aanleg van vliegvelden'.
86. Artikel 4.3.7, §1 van het reeds geciteerde decreet van 05 april 1995 -zoals aange-

vuld bij decreet van 18 december 2002- schrijft voor dat het project-MER onder meer een 
deel bevat betreffende milieueffecten met informatie onder meer in deze zin: een beschrij-
ving en onderbouwde beoordeling van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van 
het voorgenomen project en van de onderzochte alternatieven op of inzake (...) de gezond-
heid en de veiligheid van de mens en (...) het geluid (...)'.

Het project-MER draagt zodoende bij om nadere en preciezere informatie te bieden 
voor de adequate bescherming van de subjectieve rechten van de verweerders die thans in 
het geding zijn.

Overgangstermijnen zijn niet aan de orde in het geval zoals de aanvraag voor de lucht-
haven die door Biac wordt geëxploiteerd.

87. De toepassing van die bepalingen wordt niet ontzenuwd door de voorschriften van 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffect-beoorde-
ling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten,  noch  door  deze  van  Richtlijn 
2002/30/EG van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en procedures met 
betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens 
in de Gemeenschap.

De evaluatieregels in deze laatste Richtlijn verwijzen trouwens expliciet naar de milieu-
effectenbeoordeling vermeld in de eerste Richtlijn in het geval van luchthavenprojecten.

88.  Zodoende moet  worden aangenomen dat  zonder  projectmilieueffectenrapportage 
niet rechtsgeldig over de milieuvergunningsaanvraag van Biac kon worden beslist.

Dit geldt zowel op grond van de vereiste algemene bestuurlijke bekommernis om bij te 
dragen tot de adequate bescherming van de grondwettelijke en verdragsrechtelijke subjec-
tieve rechten op gezondheid, een gezond leefmilieu en van de woonst van de verweerders 
als wegens de verplichtingen uit desbetreffende regelgeving die de Vlaamse Executieve 
had uitgevaardigd.

Dit alles geldt des te meer nu de verleende milieuvergunning een looptijd heeft van 
liefst twintig jaar.
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89. Het komt de rechterlijke macht niet toe om de Vlaamse Regering op te leggen een 
bepaald milieuhandhavingsbeleid te voeren, noch om haar te verplichten voorwaarden aan 
een reeds toegekende milieuvergunning toe te voegen.

Evenwel kan wel het bevel worden opgelegd om een gevolg van een bij het beslissing-
proces begane onregelmatigheid te neutraliseren.

Artikel  21  van  het  Milieuvergunningsdecreet  voorziet  in  de  mogelijkheid  voor  de 
Vlaamse administratie om milieuvoorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

De mogelijkheid hiertoe wordt, naar recht en behoorlijk bestuur toe, een verplichting 
indien, zoals boven vastgesteld, zulks vereist is om de in geding zijnde subjectieve rech-
ten in overeenstemming met het recht behoorlijk te beschermen.

90. Zodoende dient het Vlaamse Gewest te worden opgelegd om Biac uit te nodigen 
om binnen een korte termijn een MER in te dienen zoals bedoeld in artikel 4.1.1., §1-8° 
van het decreet van 05 april 1995".

Grieven
Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de overheid over een discretio-

naire bevoegdheid beschikt tot het bepalen van een beleid ter bestrijding van de geluids-
overlast veroorzaakt door de vliegtuigen die vertrekken vanop de luchthaven van "Brussel 
Nationaal".

Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat het alleen aan de eiser toekomt te besluiten welke 
vluchtroutes er dienden genomen te worden.

Zelfs al kent artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet aan de justitiële rechter de 
bevoegdheid toe administratieve handelingen op hun wettigheid te toetsen, dan nog laat 
het rechtsbeginsel van de scheiding der machten deze niet toe zijn standpunt in de plaats 
te stellen van de overheid bij het bepalen van de beleidskeuze.

De rechterlijke macht heeft zich niet te mengen in de appreciatievrijheid zoals de op-
portuniteit van de administratieve beslissing over de spreiding van vluchten van vliegtui-
gen, noch zijn eigen beslissing te substitueren in de plaats van die van de overheid.

Door in casu op te leggen hoe de overheid zal moeten optreden en evenzeer de criteria 
aan de hand waarvan dat zal moeten gebeuren vast te leggen, hebben de appelrechters hun 
appreciatie op onwettige wijze in de plaats gesteld van deze van de eiser.

Door aldus te bepalen op welke wijze de overheid het beleid met betrekking tot de nati-
onale luchthaven moet bepalen, schendt het bestreden arrest het algemene rechtsbeginsel 
van de scheiding der machten en alle bepalingen ingeroepen in het middel.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
Eerste grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen op dat het middel onontvankelijk is bij gebrek aan 

belang in de mate het opkomt tegen het voor de eiser gunstig dictum dat de door 
de eiser reeds toegepaste criteria rechtsgeldig zijn. 

2. Het middel komt klaarblijkelijk enkel op tegen het dictum dat de eiser het 
verbod oplegt, op straffe van verbeurte van dwangsommen, "om, door het laten 
opstijgen of landen van vliegtuigen (op de luchthaven van 'Brussel-Nationaal'), 
de inwoners van de noordrand en de oostrand bloot te stellen aan geluidsoverlast 
die, uitgedrukt in termen van SEL dB(A) en als Laeq per relevant te bepalen pe-
riode, overschrijdt hetgeen als overwogen resultaat van spreiding van die over-
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last kan worden bereikt wanneer alle inwoners van de zes onder randnummers 18 
van [het bestreden] arrest bedoelde zones gelijk worden behandeld". 

Tweede grond van niet-ontvankelijkheid
3. De verweerders werpen op dat het  middel  onontvankelijk is  wegens on-

nauwkeurigheid daar niet wordt aangeduid waar in het bestreden arrest zou moe-
ten blijken dat  de  appelrechters  zelf  zouden hebben bepaald hoe  en waar  de 
vluchtroutes moeten vastgelegd worden. 

4. Uit het antwoord op de eerste grond van niet-ontvankelijkheid blijkt dat het 
middel wel voldoende aangeeft welke beslissing van het arrest wordt aangevoch-
ten. 

5. De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen. 
Middel zelf
6. Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing 

neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf 
te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest ge-
schikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen.

7. De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening 
van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een 
subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich in de plaats van het be-
stuur te stellen.

De rechter in kort geding mag dit evenmin doen.
8. De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale be-

oordeling van de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde 
daden opleggen of verbieden, maar kan dit enkel doen wanneer hij in redelijk-
heid tot de conclusie komt dat het bestuur niet heeft gehandeld binnen de gren-
zen waarin het moet optreden.

9. De kortgedingrechter mag bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatig-
heid van het overheidsoptreden een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten 
grondslag ligt, niet uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium 
niet rechtmatig was aangewend.

Hij mag evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats stellen die 
tot een andere beslissing leiden.

10. Met het in het randnummer 2 aangehaalde dictum verplicht het arrest de ei-
ser ertoe een strikte spreiding van de vluchten van de vliegtuigen die opstijgen en 
landen op de luchthaven van Brussel-Nationaal toe te passen zodat al de inwo-
ners van de zes betrokken zones worden blootgesteld aan dezelfde geluidshinder 
en -overlast veroorzaakt door de vliegtuigen die landen of opstijgen op genoem-
de luchthaven. 

Dit  heeft tot gevolg dat de rechter aan het bestuur zijn beleidsvrijheid ont-
neemt en zich in de plaats van het bestuur stelt.

Zodoende schendt het arrest het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten.
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Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep van de 

verweerders ontvankelijk verklaart, het de vordering ingesteld door de gemeen-
ten Kortenberg en Steenokkerzeel ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over 
de vordering gericht tegen het Vlaamse Gewest.

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

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

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

3 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Si-
mont, Wouters en D. De Maeseneer, Leuven.

Nr. 5

1° KAMER - 3 januari 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLAD - BEGRIP.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLAD - CASSATIEMIDDEL - VOORLEGGING - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN - 
ZITTINGSBLAD - VOORLEGGING - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID.

1º  Het  zittingsblad maakt geen deel  uit  van het  dossier  van de rechtspleging van een  
bepaalde zaak. (Artt. 783 en 784 Ger.W.)

2º  en  3°  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatiemiddel  dat  steunt  op  vermeldingen  van  het  
zittingsblad dat niet aan het Hof in eensluidend afschrift is voorgelegd1.

(R. T. DUCABYL N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0496.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 juni 2006 in hoger beroep 

1 Het  O.M.  was  van  oordeel  dat  de  opgeworpen  grond  van  niet-ontvankelijkheid  niet  kon 
aangenomen worden omdat de eiser kennelijk de processen-verbaal van de zitting bedoelde, die deel 
uitmaken van het dossier van de rechtspleging en waaruit de onregelmatigheid kan blijken (art. 720, 
juncto 721,  sub 3°  Ger.W.;  zie Cass.,  5 nov.  1976,  Arr.  Cass. 1976-77, 272).  Het  concludeerde 
vervolgens tot gegrondheid van het middel. 
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gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 778, 779, 780, 1°, 785, eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemene rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging 

voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt dat het:
"Aldus gewezen en uitgesproken (is) in openbare terechtzitting van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Ieper, zesde kamer met drie rechters, zetelend in graad van hoger beroep, 
van woensdag zeven juni tweeduizend en zes" (vonnis, p. 15).

en vermeldt als aanwezige rechters:
"de heer D. D., toegevoegd rechter, dd. Voorzitter, de heer J.P., rechter mevrouw S. G., 

rechter"
Het bestreden vonnis is ondertekend door dezelfden.
Uit het zittingsblad van de zitting van 5 april 2006 blijkt echter dat de zaak werd gepleit 

voor "P. D.V., rechter-voorzitter, J. P., rechter, D. D., rechter" dat "partijen (...) de zaak 
(hernemen) in deze samenstelling en pleiten, dat de "debatten (worden) gesloten" en dat 
"de rechtbank (...) de zaak in beraad houdt" terwijl uit het zittingsblad van de zitting van 7 
juni 2006 blijkt dat het vonnis werd uitgesproken door "D. D., toegevoegd rechter-voor-
zitter, J. P. en S. G., rechters".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 779, eerste lid, juncto 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, kan 

het vonnis "enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen moe-
ten  alle  zittingen  over  de  zaak  bijgewoond  hebben.  Een  en  ander  op  straffe  van 
nietigheid".

In geval van afwezigheid van een rechter, preciseert  het tweede lid van artikel 779 
juncto 1042 van het Gerechtelijk Wetboek dat "wanneer een rechter wettig verhinderd is 
de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeen-
komstig artikel 778, (...) de voorzitter van het gerecht evenwel een andere rechter (kan) 
aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen".

Artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de rechters die de zaak 
behandeld hebben "alle" zittingen moeten bijgewoond hebben, hetgeen veronderstelt dat 
dezelfde rechters aanwezig moeten zijn op de zitting waarop, in de door hen behandelde 
zaak, een vonnis wordt geveld.

Hetzelfde lid bepaalt uitdrukkelijk dat een schending van dit wettelijke vereiste door 
nietigheid wordt gesanctioneerd. Zulks toont aan welk belang de wetgever hecht aan de 
naleving van de vereisten van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Hof had trouwens de gelegenheid te onderstrepen dat de sanctie van artikel 862 van 
het Gerechtelijk Wetboek op een schending van artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk 
Wetboek niet van toepassing is (Cass., 5 mei 1988,  A.C. 1987-88, 1134; Cass., 30 mei 
1991, A.C. 1990-91, nr. 502).
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Bovendien kan volgens de rechtspraak van Uw Hof een raadsheer die wettig verhinderd 
is om de uitspraak bij te wonen alleen worden vervangen door een andere raadsheer die 
door de voorzitter van dat gerecht is aangewezen (Cass., 13 mei 1981,  A.C. 1980-81, p. 
1052, nr. 521).

Wanneer, bijgevolg, een vonnis een samenstelling van de zetel vermeldt die strijdig is 
met het proces-verbaal van de terechtzitting, zonder dat die stukken of een beschikking 
van de voorzitter aantonen dat een rechter is aangewezen om een andere te vervangen die 
wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen, is dit vonnis nietig (Cass., 22 april 1999, 
A.C. 1999, p. 548, nr. 234).

Het aangevochten eindvonnis van 7 juni 2006 werd door dezelfde rechters gewezen als 
het tussenvonnis van 15 februari 2006, met name door de heer D. D., in zijn hoedanigheid 
van toegevoegd rechter die de zitting voorzat, en door de heer P. J. en Mevrouw G. S., in 
hun hoedanigheden van rechters.

Uit de zittingsbladen blijkt echter dat, indien op de zitting van 7 september 2005 de 
zaak werd gepleit voor dezelfde rechters die het tussenvonnis van 15 februari 2006 heb-
ben ondertekend, en uitgesproken dit niet het geval was op de zitting van 5 april 2006: op 
deze zitting werd de zaak hernomen, gepleit voor en in beraad genomen door de heer D.V. 
P., in zijn hoedanigheid van rechter-voorzitter en de heren P. en D. terwijl het de heer D., 
D., in zijn hoedanigheid van toegevoegd rechter die de zitting voorzat, en de heer P. J. en 
Mevrouw G. S., in hun hoedanigheden van rechters, zijn die het aangevochten eindvonnis 
dd. 7 juni 2006 hebben ondertekend en uitgesproken zonder dat in dit vonnis evenwel 
wordt gepreciseerd dat de heer D.V., voor wie de zaak werd gepleit en die derhalve mede 
heeft beraadslaagd, wettig verhinderd was en door Mevrouw G., op grond van een aanwij-
zing door de voorzitter van het gerecht, vermocht te worden vervangen voor de onderteke-
ning en de uitspraak.

Nadat de zaak op de zitting van 5 april 2006 was hernomen en, na sluiting der debatten, 
in beraad was genomen, voor drie rechters, die de heer D.V. P., in zijn hoedanigheid van 
rechter-voorzitter en de heren P. en D. waren, kon het aangevochten vonnis, bij gebreke 
aan melding van door de voorzitter van het gerecht aangeduide rechter om de wettig ver-
hinderde rechter te vervangen, op de zitting van 7 juni 2006 niet wettig worden uitgespro-
ken door de heer D. D., in zijn hoedanigheid van toegevoegd rechter die de zitting voor-
zat, en de heer P. J. en Mevrouw G. S., in hun hoedanigheden van rechters zonder het 
wettelijk vereiste te schenden dat de rechters voor wie de zaak werd behandeld, in casu 
met herneming der debatten, alle zittingen, waaronder de zitting op dewelke het bestreden 
vonnis werd uitgesproken, moeten bijwonen (schending van de artikelen 779, eerste lid en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) en dat de verhinderde rechter door een door de voor-
zitter van het gerecht aangewezen andere rechter op het ogenblik van de uitspraak wordt 
vervangen (schending van de artikelen 779, tweede lid en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 780, 1°, juncto artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, be-

vat het vonnis "op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeel-
te", 1° de vermelding van (...) de namen van de rechters die over de zaak hebben geoor-
deeld".

Artikel 785, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat "indien de voorzitter of 
een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, (...) de 
griffier daarvan melding (maakt) onderaan op de akte" en verder dat "de beslissing (...) 
geldig (is) met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken".

Alhoewel uit de samenlezing van de artikelen 780, 1° en 785, eerste lid van het Gerech-
telijk Wetboek volgt dat alle bij de behandeling en beraadslaging aanwezige rechters, in 
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casu de heren D.V., P. P., J. en D., het vonnis van de zaak welke voor hen werd hernomen 
en in beraad genomen moeten ondertekenen, vermeldt het bestreden vonnis de handteke-
ning van een andere rechter, met name mevrouw G. S.

Het hof besliste nochtans dat een vonnis dat door geen der rechters is ondertekend zon-
der dat is vastgesteld dat de rechters in de onmogelijkheid verkeerden het te ondertekenen, 
nietig is (Cass., 8 juni 1988, A.C. 1987-88, p. 1296, nr. 613).

Nadat de zaak op de zitting van 5 april 2006 was hernomen, behandeld en, na sluiting 
der debatten, in beraad was genomen, voor drie rechters, die de heer D.V. P., in zijn hoe-
danigheid van rechter-voorzitter en de heren P. en D. waren, kon het bestreden vonnis, bij 
gebreke aan melding van door de voorzitter aangeduide rechter om de wettig verhinderde 
rechter, met name de heer D.V. P., te vervangen, op de zitting van 7 juni 2006 niet wor-
den uitgesproken door de heer D. D., in zijn hoedanigheid van toegevoegd rechter die de 
zitting voorzat, en de heer P. J. en Mevrouw G. S., in hun hoedanigheden van rechters, 
zonder de wettelijke vereiste te schenden dat de rechters voor wie de zaak, in casu met 
herneming  van  de  debatten,  werd  behandeld  allen  het  vonnis  moeten  ondertekenen 
(schending van de artikelen 780, 1°, 785, eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Derde onderdeel
Wanneer de zaak na de pleidooien wordt gesloten en in beraad wordt genomen en inge-

val de kamer met drie rechters zetelt,  doet de voorzitter,  krachtens artikel 778, juncto 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, "hoofdelijke omvraag, te beginnen met de jongstbe-
noemde rechter en zo opklimmend, tot de oudstbenoemde" waarbij hij "het laatst zijn me-
ning te kennen (geeft)".

Ditzelfde artikel bepaalt in zijn tweede lid dat indien de meningen verdeeld zijn "er op-
nieuw wordt gestemd".

De ratio legis van dit artikel is de vlotte beraadslaging en beslissingneming van een col-
legiaal samengesteld rechtscollege te bewerkstelligen.

Alsdusdanig draagt dit artikel bij tot de rechten van de verdediging door te zorgen dat 
alle bij de behandeling van de zaak betrokken rechters, effectief hun mening kunnen uiten 
en dat ingeval van meningsverschil de meerderheidsopvatting het haalt.

In een zaak die - zoals het zittingsblad van de zitting van 5 april 2006 het uitdrukkelijk 
vaststelt - hernomen en behandeld werd voor drie rechters, vermag het vonnis naderhand 
niet te worden ondertekend en uitgesproken door een kamer met een andere samenstelling 
dan tijdens de behandeling en de beraadslaging ervan.

Nadat de zaak voor een kamer met een bepaalde samenstelling was gepleit en in beraad 
genomen, vermocht de eiser erop te vertrouwen dat het vonnis eveneens door een kamer 
met dezelfde samenstelling zou geveld en ondertekend worden hetgeen de naleving van 
de pleegvormen zoals vooropgezet in artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt.

Door een door en voor een kamer met drie rechters behandelde en in beraad genomen 
zaak te laten uitspreken door een kamer met een andere samenstelling en het in het raam 
daarvan uitgesproken vonnis te laten ondertekenen door één andere rechter voor wie de 
zaak niet behandeld en in beraad werd genomen, bestaat er geen garantie dat de beraadsla-
ging collegiaal is gebeurd met toepassing van de pleegvormen vooropgesteld door artikel 
778 van het Gerechtelijk zodat dit laatste artikel en de rechten van de verdediging werden 
geschonden (schending van de artikelen 778 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemene rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging 
voorschrijft).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel in zijn geheel
1. De eerste verweerster werpt op dat het middel in zijn geheel niet ontvanke-

lijk is omdat het steunt op vermeldingen vervat in zittingsbladen die de eiser niet 
aan het Hof voorlegt in eensluidend afschrift.

2. Krachtens de artikelen 783 en 784 van het Gerechtelijk Wetboek heeft een 
zittingsblad betrekking op al de zaken behandeld op een zelfde zitting en worden 
de zittingsbladen per jaar samengevoegd tot een register dat wordt bewaard op 
de griffie.

Het zittingsblad maakt bijgevolg geen deel uit van het dossier van de rechts-
pleging van een bepaalde zaak. 

3. Het middel dat in al zijn onderdelen steunt op vermeldingen van zittingsbla-
den die niet aan het Hof in eensluidend afschrift zijn voorgelegd, is niet ontvan-
kelijk. 

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

3 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Le-
febvre, en van Eeckhoutte.

Nr. 6

1° KAMER - 3 januari 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - 
VEROORDELING IN DE KOSTEN - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL - BELANG - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VENNOOTSCHAP - SCHULDVORDERING - OPNAME - 
BESLISSING - CASSATIEMIDDEL - AANDEELHOUDER - ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - FAILLISSEMENT - 
VENNOOTSCHAP - SCHULDVORDERING - OPNAME - BESLISSING - CASSATIEMIDDEL - 
AANDEELHOUDER - ONTVANKELIJKHEID.

1º De eiser in cassatie die in de kosten is veroordeeld door de appelrechters heeft een  
voldoende belang om in cassatie te komen; de eventuele niet-ontvankelijkheid van het  
middel blijft zonder invloed op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep1.

1 Zie Cass., 8 nov. 1984, A.R. 4310, A.C. 1984-85, nr. 162; Cass., 13 juni 1997, A.R. C.94.0107.N, 
A.C. 1997, nr. 271; Cass., 11 dec. 1997, A.R. C.96.0374.N, A.C. 1997, nr. 550. 
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2º en 3° De aandeelhouder van een in staat van faillissement verklaarde vennootschap kan  
niet zelf opkomen tegen een beslissing waarbij een schuldvordering wordt opgenomen in  
het passief van de failliete boedel, ook al kan die opneming onrechtstreekse gevolgen  
hebben  voor  het  batig  saldo  van  de  vereffening  van  die  vennootschap.  (Art.  16 
Faillissementswet 1997)

(B. T. Mr. J. MOMBAERS, curator over het faillissement van BOLLAERTS LOUIS N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0680.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De curator ad hoc, verweerder sub 1, werpt op dat het cassatieberoep niet 

ontvankelijk is omdat de eiser elk belang mist om tegen het arrest op te komen.
2. De eiser in cassatie die in de kosten is veroordeeld door de appelrechters 

heeft een voldoende belang om in cassatie te komen. De eventuele niet-ontvan-
kelijkheid van het middel blijft zonder invloed op de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep. 

Ontvankelijkheid van het middel
3. De eerste verweerder werpt de volgende grond van niet-ontvankelijkheid 

op. Het middel bekritiseert enkel de veroordeling van de tweede verweerder je-
gens de eerste verweerder en de eiser heeft niet de vereiste hoedanigheid om 
deze veroordeling aan te vechten. 

4. Ingevolge artikel 16 van de Faillissementswet worden de gezamenlijke rech-
ten van de schuldeisers door de curator uitgeoefend. 

De eiser kan als aandeelhouder van de NV H. niet zelf opkomen tegen de be-
slissing waarbij een schuldvordering wordt opgenomen in het passief van de fail-
liete boedel, ook al kan die opneming onrechtstreeks gevolgen hebben voor het 
batig saldo van de vereffening van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder 
is. 

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

3 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Geinger, Nelissen Grade en van Ommeslaghe.

Nr. 7

1° KAMER - 4 januari 2008

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - EISER - 
"FONDS DES BÂTIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE" - RECHTSPERSOONLIJKHEID - ONTVANKELIJKHEID.

Het  "Fonds  des  bâtiments  scolaires  de  l'enseignement  officiel  subventionné  de  la  
Communauté française" bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid en is niet bekwaam om in 
rechte op te treden, ook al wordt het vertegenwoordigd door de regering van de Franse  
Gemeenschap. (Art. 7 Decr. Franse Gemeenschap 5 feb. 1990)

(FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE 
FRANÇAISE T. GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0591.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerster tegen het cassatie-be-

roep: de eiser heeft geen rechtspersoonlijkheid en is derhalve niet bekwaam om 
in rechte op te treden:

Krachtens artikel 7 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 februari 
1990 betreffende de schoolgebouwen van het universitair onderwijs, georgani-
seerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, is het "Fonds des bâtiments 
scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la Comunauté française" een 
staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit.

Daar het onder het rechtstreekse gezag staat van de minister die bevoegd is 
voor de schoolgebouwen van het gesubsidieerd rijksonderwijs, bezit het geen ei-
gen rechtspersoonlijkheid en is het niet bekwaam om in rechte op te treden, ook 
al wordt het vertegenwoordigd door de regering van de Franse Gemeenschap.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.



30 HOF VAN CASSATIE 4.1.08 - Nr. 7 

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

4 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Andersluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 8

1° KAMER - 4 januari 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING — 
ALGEMEEN - INLICHTINGEN INGEWONNEN DOOR HET BELASTINGBESTUUR - WETTIGHEID - NOTARIS - 
BEROEPSGEHEIM - BEPERKING - GEVOLG.

De  beslissing  dat  de  notaris  het  beroepsgeheim  niet  heeft  miskend  en  dat  het  
belastingbestuur  op  regelmatige  wijze  kennis  gekregen  heeft  van  de  verstrekte  
inlichtingen is naar recht verantwoord, daar de notaris, door de datum van een door de 
belastingschuldige verleden akte van een vennootschap, alsook haar benaming, haar 
zetel,  haar H.R.-nummer en haar band met de belastingschuldige, die de bestuurder  
ervan is, aan dat bestuur mee te delen, geen enkel vertrouwelijk gegeven heeft onthuld  
dat door het beroepsgeheim gedekt was, maar alleen inlichtingen heeft medegedeeld die  
hem  waren  verstrekt  met  het  oog  op  bekendmaking  overeenkomstig  de  wettelijke  
vereisten; binnen dat kader heeft hij enkel een discretieplicht die moet wijken voor de 
bevelen die het belastingbestuur geeft op grond van de artikelen 322 en 323 van het  
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. (Artt. 322 en 323 W.I.B. 1992)

(OURAL N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën t.a.v. T.d.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0061.F - F.06.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 2 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. In de zaak F.06.0061.F
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 322 tot 326 en 334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 458 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest beslist dat de inlichtingen die de verweerder ingewonnen heeft bij de (tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij), het beroepsgeheim van laatstgenoemde 
niet hebben miskend, en dat elke op die inlichtingen gebaseerde opzoekings- of taxatie-
procedure dus niet onwettig was. Het beslist aldus op grond van de volgende vaststellin-
gen:

"De gegevens die (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) heeft ver-
strekt, moeten krachtens de wet alle worden bekendgemaakt, aangezien, inzake vennoot-
schappen, de dubbels of originelen van de onderhandse akten en de uittreksels moeten 
worden neergelegd  ter  griffie  van  de  rechtbank van koophandel  van  het  rechtsgebied 
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Hoewel de (eiseres) bijgevolg toegeeft dat (de verweerder) toch via andere databanken 
of door het Belgisch Staatsblad toegang had kunnen hebben tot die beperkte inlichtingen, 
is ze toch van oordeel dat de band tussen de genoemde vennootschappen en de h. O., 
waarover (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) inlichtingen verstrekt 
heeft, noodzakelijkerwijs enkel kan blijken uit de inlichtingen die zij in de hoedanigheid 
van noodzakelijk vertrouwenspersoon verkregen heeft en die het resultaat zijn van verge-
lijkingen die enkel de notaris kon maken op basis van die vertrouwelijke gegevens.

De specifieke aard van het beroepsgeheim van de notaris dient in aanmerking genomen 
te worden om de juiste draagwijdte ervan te kennen alsook de grens waarbinnen alleen de 
discretieplicht geldt, zonder dat daarbij het juiste kader uit het oog mag worden verloren 
waarbinnen de notaris kennis gekregen heeft van de medegedeelde inlichtingen.

Hoewel inderdaad het beginsel zelf van het aan notarissen opgelegde beroepsgeheim 
niet meer wordt betwist, is meer bepaald de mate waarin dit geldt ten aanzien van het be-
lastingbestuur, soms omstreden. De omvang van het beroepsgeheim wordt afgewogen te-
genover andere waarden (zie Pierre Lambert, Le secret professionnel, Editions Nemesis, 
1985, p. 226 en 79 e.v.) en tegenover de zorg voor een juiste belastingheffing die het be-
stuur moet nastreven en die in het algemeen belang de prerogatieven verantwoordt die de 
wetgever aan de belastingambtenaren heeft toegekend en die evenredig worden geacht 
met het nagestreefde oogmerk. 

Te dezen heeft (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) een gedeelte 
overgedragen van haar register van de door haar verleden akten, dat zij verplicht is bij te 
houden overeenkomstig artikel 29 van de wet van 25 ventôse.

In beginsel moet het dubbel van dat register van de door haar tijdens het vorige jaar 
verleden akten worden neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van het (arron-
dissement) van haar standplaats.

Volgens de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, thans het wetboek 
van vennootschappen, worden de uitgiften van de authentieke akten, de dubbels of origi-
nelen van de onderhandse akten en de uittreksels, die moeten worden bekendgemaakt, 
worden neergelegd  ter  griffie  van  de  rechtbank van koophandel  van  het  rechtsgebied 
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Tevens worden zij bewaard in het dossier 
dat voor iedere vennootschap op de griffie wordt bijgehouden. De uittreksels uit de op-
richtingsakten die worden neergelegd om in de bijlagen bij  het  Belgisch Staatsblad te 
worden bekendgemaakt, moeten met name de aanwijzing bevatten van de personen die 
gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun be-
voegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen.

Door in haar register van vennootschapsakten te zoeken naar de h. O., die afgevaardigd 
bestuurder van de (eiseres) was en wiens functie diende bekendgemaakt te worden, heeft 
(de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) niet, zoals de (eiseres) ten on-
rechte oordeelt, het beroepsgeheim miskend in verband met een vertrouwelijke medede-
ling die zij in haar hoedanigheid van noodzakelijk vertrouwenspersoon ontvangen had.
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Wanneer de notaris een vennootschapsakte verlijdt teneinde authenticiteit eraan te ver-
lenen met het oog op de bekendmaking ervan, ontvangt hij geen vertrouwelijke gegevens 
die door het beroepsgeheim gedekt zijn, maar integendeel een aantal inlichtingen die hem 
worden verstrekt met het oog op bekendmaking overeenkomstig de wettelijke vereisten, 
met inbegrip van de identiteit van de afgevaardigd bestuurder. Binnen dat kader heeft hij 
enkel een discretieplicht die moet wijken voor de bevelen die het belastingbestuur geeft 
op grond van de artikelen 322 en 323 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, die de openbare orde raken.

Door de datum van een door de (eiseres) verleden akte van een vennootschap, alsook 
haar benaming, haar zetel, haar H.R.-nummer en haar band met de h. O. (die inderdaad de 
afgevaardigd bestuurder van de vennootschap is) aan het belastingbestuur mede te delen, 
heeft de notaris alleen inlichtingen medegedeeld die hem met het oog op bekendmaking 
waren verstrekt, en daartoe heeft hij geen enkel vertrouwelijk gegeven onthuld dat hem bij 
het verlijden van die akte ter kennis gekomen is.

Terecht heeft de eerste rechter daaruit kunnen besluiten dat "de notaris, door de litigieu-
ze lijst, die enkel uiterst fragmentarische inlichtingen bevat, op te maken, evenmin een tot 
op dat ogenblik geheim verband tussen verschillende afzonderlijke inlichtingen heeft be-
kendgemaakt: het enige, goed bekende, verband tussen de (eiseres) en de overige, in de 
lijst opgesomde vennootschappen, is de h. O. zelf wiens hoedanigheid als afgevaardigd 
bestuurder diende te worden bekendgemaakt, zoals dat voor vennootschapsakten wordt 
vereist".

Grieven
1. De notarissen zijn gebonden door het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van 

het Strafwetboek.
Artikel 458 "legt de verplichting op om alles waarvan zij aldus kennis dragen uit hoof-

de van hun ambt of wegens het vertrouwen dat gehecht wordt aan hun beroep, geheim te 
houden"

2.  Het  belastingbestuur  mag geen opzoekingen verrichten of  aanslagen vestigen op 
grond van stukken die in strijd met de wet verkregen zijn.

Inlichtingen die met miskenning van het beroepsgeheim aan het belastingbestuur wer-
den medegedeeld, zijn in strijd met de wet verkregen.

Hoewel het belastingbestuur op grond van de artikelen 320 tot 322 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 het recht heeft opzoekingen bij derden te verrichten 
teneinde een aanslag vast te stellen ten laste van een welbepaalde belastingschuldige, is 
die bevoegdheid om opzoekingen te verrichten (alsook om een aanslag vast te stellen) dus 
begrensd, met name door het beroepsgeheim. 

Artikel 334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bevestigt zulks a con-
trario, daar het bepaalt dat, "wanneer een krachtens de artikelen 315, eerste en tweede lid, 
315bis, eerste tot derde lid, 316 en 322 tot 324 aangezochte persoon het beroepsgeheim 
doet gelden, de administratie om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid 
verzoekt opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welk mate, de vraag om inlichtingen 
of de overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met het eerbiedigen van het 
beroepsgeheim".

3. Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de drager van het geheim 
"daarvan kennis gekregen heeft uit hoofde van zijn ambt of wegens het aan zijn beroep 
gehechte vertrouwen" (cf. supra, punt 1), oefent het Hof van Cassatie niettemin een "mar-
ginale" toetsing uit van die beslissing:

Indien de feitenrechter vaststelt dat een bepaald feit niet ter kennis van de noodzakelij-
ke vertrouwenspersoon gekomen is "uit hoofde van zijn beroep", en bijgevolg beslist dat 
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het niet gedekt was door het beroepsgeheim (en dus wettig kon worden bekendgemaakt 
aan het belastingbestuur), is zijn beslissing naar recht verantwoord;

Indien de feitenrechter  daarentegen vaststelt  dat  een bepaald feit  ter  kennis  van de 
noodzakelijke vertrouwenspersoon gekomen is uit hoofde van zijn beroep, maar niettemin 
beslist dat dit feit niet gedekt is door het beroepsgeheim (en dus aan het belastingbestuur 
kon worden bekendgemaakt), verantwoordt hij zijn beslissing niet naar recht en moet het 
Hof van Cassatie hem censureren.

4. Te dezen blijkt uit het bestreden arrest dat (de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij) wel degelijk uit hoofde van haar ambt kennis gekregen heeft van de 
door haar aan het belastingbestuur bekendgemaakte feiten (namelijk de lijst van alle ven-
nootschappen, met hun referenties en coördinaten, waarin de hh. O. en B. vermeld ston-
den).

Dat kan ook niet anders, daar het hier feiten betreft waarvan (de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij) noodzakelijkerwijs enkel kennis kon hebben gekregen 
omdat zij notaris was. 

Dat is wat blijkt uit het bestreden arrest:
"in een brief van 9 september 1997 verklaarde de notaris aan de BBI dat hij (haar) als 

bijlage de lijst toezond van de vennootschappen waarin de hh. O. en B. sedert 1996 ge-
noemd werden. De bijlage bevat drie bladzijden die blijkbaar enkel gaan over B. O.: voor 
de 15 medegedeelde vennootschapsakten worden aangegeven: de datum van de akte, de 
naam van de vennootschap, haar firma, haar adres, haar handelsregisternummer en haar 
BTW.-nummer (alsook soms haar vroegere benaming)".

"De door de notaris doorgezonden gegevens moeten krachtens de wet alle worden be-
kendgemaakt, aangezien, inzake vennootschappen, de dubbels of originelen van de onder-
handse akten en de uittreksels moeten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van 
koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Hoewel de 
(eiseres) bijgevolg toegeeft dat de Staat toch via andere databanken of door het Belgisch 
Staatsblad toegang had kunnen hebben tot die beperkte inlichtingen, is ze toch van oor-
deel dat de band tussen de genoemde vennootschappen en de heer O., waarover de notaris 
inlichtingen verstrekt heeft, noodzakelijkerwijze enkel kan blijken uit de inlichtingen die 
hij als noodzakelijk vertrouwenspersoon verkregen heeft en die het resultaat zijn van ver-
gelijkingen die alleen de notaris kon maken op basis van zijn vertrouwelijke gegevens";

"te dezen heeft de notaris een gedeelte doorgegeven van zijn register van de door hem 
verleden akten, dat hij verplicht is bij te houden overeenkomstig artikel 29 van de wet van 
25 ventôse. In beginsel moet het dubbel van dat register van de door hem tijdens het vori-
ge jaar verleden akten worden neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van het 
departement van zijn standplaats".

Uit die overwegingen volgt dat het bestreden arrest vaststelt dat de inlichtingen die de 
(tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) aan het belastingbestuur heeft me-
degedeeld, haar ter kennis gekomen waren uit hoofde van haar ambt van notaris (zij zou-
den haar uit geen enkele andere hoofde ter kennis gekomen zijn).

Het arrest kon dus niet wettig besluiten dat (de tot bindendverklaring van het arrest op-
geroepen partij), door die inlichtingen mede te delen aan het belastingbestuur, haar ge-
heimhoudingsplicht niet miskend had en dat dus niets het bestuur belette opzoekingen te 
verrichten of op die grondslag aanslagen vast te stellen (schending van alle in het middel 
aangegeven bepalingen).

Door daarenboven te beslissen dat de feiten die (de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij) aan het belastingbestuur bekendgemaakt had, niet gedekt waren door 
haar beroepsgeheim, maar alleen door een "discretieplicht die moet wijken voor de beve-
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len van het belastingbestuur", baseert het bestreden arrest zijn beslissing op een onder-
scheid dat geen enkele steun vindt in enige verordening, rechtsbeginsel of zelfs recht-
spraak, en miskent het arrest het wettelijk begrip "beroepsgeheim" (schending van alle in 
het middel aangegeven bepalingen).

B. In de zaak nr. F.06.0075.F:
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Ze moeten worden 

gevoegd.
A. Cassatieberoep nr. F.06.0061.F:
Het middel
Krachtens artikel 322, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992 mag de administratie, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschre-
ven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen en alle inlichtin-
gen vragen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.

Het arrest stelt, met aanneming van de redenen van de eerste rechter, vast dat 
de Bijzondere Belastingsinspectie aan de notaris een lijst heeft gevraagd van de 
met zijn ambtelijke tussenkomst sedert 1996 opgemaakte akten waarin een zeke-
re h. O. genoemd werd en dat de notaris hierop antwoordde door het belastingbe-
stuur een lijst van de vennootschappen toe te zenden die "enkel de coördinaten 
van de (eiseres) en van de andere, in de lijst van de notaris opgesomde vennoot-
schappen bevat, alsook de datum van de betrokken akten, zonder ook maar enige 
kopie van die akten of zonder ook maar enige vermelding van hun voorwerp of 
inhoud".

Om het middel van de eiseres te verwerpen volgens hetwelk het beroepsge-
heim door de notaris is miskend, oordeelt het arrest dat "wanneer de notaris een 
vennootschapsakte verlijdt teneinde authenticiteit eraan te verlenen met het oog 
op de bekendmaking ervan, hij geen vertrouwelijke gegevens ontvangt die door 
het beroepsgeheim gedekt zijn, maar een aantal inlichtingen die hem worden ver-
strekt met het oog op bekendmaking overeenkomstig de wettelijke vereisten, met 
inbegrip van de identiteit van de afgevaardigd bestuurder. Binnen dat kader heeft 
hij enkel een discretieplicht die moet wijken voor de bevelen die het belastingbe-
stuur geeft op grond van de artikelen 322 en 323 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992, die de openbare orde raken. Door de datum van een door 
de (eiseres) verleden akte van een vennootschap, alsook haar benaming, haar ze-
tel, haar H..R.-nummer, en haar band met de h. O. (die immers de afgevaardigd 
bestuurder van de vennootschap is) aan het belastingbestuur mee te delen, heeft 
de notaris alleen inlichtingen medegedeeld die hem met het oog op bekendma-
king waren verstrekt en daartoe heeft hij geen enkel vertrouwelijk gegeven ont-
huld dat hem bij het verlijden van die akte ter kennis zou zijn gekomen".

Door die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat 
de notaris het beroepsgeheim niet heeft miskend en dat het belastingbestuur re-
gelmatig kennis gekregen heeft van de verstrekte inlichtingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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De vordering tot bindendverklaring van het arrest:
Het blijkt niet dat de eiseres het cassatieverzoekschrift heeft doen betekenen 

aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij. 
B. Cassatieberoep nr. F.06.0075.F:
Er moet akte worden verleend van de afstand van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de 

nummers F.06.0061.F en F.06.0075.F;
A. In de zaak F.06.0061.F:
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 
B. In de zaak F.06.0075.F; 
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 januari 2008 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. T. Afschrift, Brussel, De Bruyn en J. Goemaere, Brussel.

Nr. 9

1° KAMER - 4 januari 2008

1º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - 
INBRENG VAN EEN ALGEMEENHEID - WIJZIGING VAN HOEDANIGHEID - HERVATTING VAN HET GEDING 
- RECHTERLIJKE BESLISSING - VERMELDING - GEBREK AAN VERMELDING - GEVOLG.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - VENNOOTSCHAPPEN - INBRENG VAN 
EEN ALGEMEENHEID - WIJZIGING VAN HOEDANIGHEID - HERVATTING VAN HET GEDING - 
RECHTERLIJKE BESLISSING - VERMELDING - GEBREK AAN VERMELDING - GEVOLG.

1º en 2° De beslissing, die de identiteit en de maatschappelijke zetel niet vermeldt van de 
vennootschap die, na de algemeenheid te hebben ontvangen van de vennootschap in 
naam waarvan de rechterlijke procedure voordien was gevoerd, het geding heeft hervat  
en  voortgezet,  schendt  artikel  780  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  aangezien  die  
verrichting niet de ontbinding van de inbrengende vennootschap uitlokt en een wijziging  
van  hoedanigheid  teweegbrengt  waardoor  het  geding  moet  worden  hervat  door  de 
verkrijgende vennootschap. (Artt. 780 en 815 Ger.W.; Artt. 174/53 en 174/55 Wet 5 dec. 
1984 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 
nov. 1935)

(PUBLILEC C.V.B.A. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)
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(A.R. F.06.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren twee middelen aan: het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 742, 780, eerste lid, 2°, 815 en 816 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vermeldt dat het gewezen is in de zaak van de "Société coopérative 

de production d'électricité, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue Fivé, 
150, te 4100 Seraing" (thans de eerste eiseres), verklaart het beroep niet gegrond en legt 
de kosten te haren laste.

Grieven
In een schriftelijke, "aanvullende conclusie" die is genomen in naam van de naamloze 

vennootschap S.P.E., die de rechten van de (eerste eiseres) verkregen heeft ten gevolge 
van de inbreng van de algemeenheid van goederen die laatstgenoemde gedaan heeft bij ter 
griffie neergelegde notariële akte van 21 juni 2000, zet de tweede eiseres de wijziging van 
de gedingvoerende partijen uiteen en verklaart  zij  in de volgende bewoordingen in de 
rechten en verplichtingen van de eerste eiseres te treden:

"de onderhavige aanvullende conclusie is  bedoeld (...)  om de vorige hoofdconclusie 
van de concluante aan te passen wat betreft haar hoedanigheid in het proces (...);

de litigieuze aanslag is ten kohiere gebracht ten name van de 'Société coopérative de 
production d'électricité', die als intercommunale vennootschap onderworpen was aan de 
wet van 22 december 1986. Het bezwaar en het hoger beroep zijn ingesteld namens die-
zelfde vennootschap; (...) bij notariële akte van 21 juni 2000 deed de 'Société coopérative 
de production d'électricité' inbreng van de algemeenheid van haar goederen, zowel de ac-
tiva als de passiva, in de naamloze vennootschap S.P.E. (cf.bijlage). Met toepassing van 
artikel 174/55, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 
(thans artikel 763 van het Wetboek van de Vennootschappen), bepaalt de akte van inbreng 
op bladzijde 28 (punt 11) dat 'alle, al dan niet gerechtelijke geschillen en rechtsvorderin-
gen zonder onderscheid, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen 
worden voortgezet door de onderhavige vennootschap (n.v. S.P.E.), die daaruit voordeel 
zal halen of de gevolgen daarvan zal dragen met volledige vrijstelling van de inbrengende 
vennootschap';

(...)  daarom wordt deze conclusie genomen in naam van de naamloze vennootschap 
S.P.E.".

Artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of arrest, op straffe 
van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam 
en woonplaats bevat die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opge-
geven.

Wanneer de gedingvoerende partijen niet meer dezelfde zijn en er van die wijziging 
naar behoren een verklaring is afgelegd, overeenkomstig de artikelen 742, 815 en 816 van 
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het Gerechtelijk Wetboek, en wanneer het door een der partijen oorspronkelijk ingestelde 
geding is voortgezet door de persoon die haar opvolgt, moet het arrest in de zaak van 
laatstgenoemde worden gewezen.

Te dezen is het geding hervat en voortgezet door de tweede eiseres die in eigen naam 
een conclusie genomen heeft en verschenen is. Daar het bestreden arrest bij de opsom-
ming van de hoedanigheden (van de partijen) geen melding maakt van de tweede eiseres, 
maar zegt dat het in de zaak van de eerste eiseres gewezen is, schendt het derhalve alle in 
het middel aangegeven wetsbepalingen, artikel 149 van de Grondwet uitgezonderd.

Aangezien het arrest de reden niet aangeeft waarom het de wijziging in de identiteit en 
de hoedanigheid van de partijen niet  in aanmerking genomen heeft,  ofschoon daarvan 
naar behoren een verklaring was afgelegd in een regelmatig neergelegd geschrift, is het 
arrest op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerder tegen het cassatie-be-

roep van de tweede eiseres:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de litigieuze aanslag ingekohierd is op naam van de 'Société coopérative de 

production d'électricité', die vervolgens de naam Publilec heeft aangenomen, eer-
ste eiseres;

- het bezwaar en het hoger beroep zijn ingesteld in naam van de 'Société coop-
érative de production d'électricité';

- die vennootschap bij notariële akte van 21 juni 2000 de algemeenheid van 
haar vermogen, zonder ontbinding,  ingebracht heeft  in  de naamloze vennoot-
schap S.P.E., tweede eiseres;

- met toepassing van artikel 174/55 van de gecoördineerde wetten op de han-
delsvennootschappen, de algemene voorwaarden van de inbreng bepalen dat de, 
al dan niet gerechtelijke, geschillen en rechtsvorderingen, zowel in de hoedanig-
heid van eiser als van verweerder, zullen worden voortgezet door de vennoot-
schap S.P.E., die daaruit voordeel zal halen of de gevolgen ervan zal dragen met 
volledige vrijstelling van de inbrengende vennootschap;

- de tweede eiseres in de door haar ter griffie van het hof van beroep neerge-
legde aanvullende conclusie verklaarde dat die conclusie bedoeld was om haar 
vorige conclusie aan te passen "wat betreft de hoedanigheid van de concluante", 
en dat zij was genomen "in naam van de n.v. S.P.E.".

Artikel 174/53 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 
bepaalt dat onder inbreng van een algemeenheid de rechtshandeling wordt ver-
staan waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als de 
passiva, zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe ven-
nootschappen tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de 
verkrijgende vennootschap of vennootschappen.

Anders dan bij fusie van vennootschappen, die de ontbinding van een vennoot-
schap impliceert, lokt de inbreng van een algemeenheid niet de ontbinding uit 
van de vennootschap die haar gehele vermogen overdraagt.

Laatstgenoemde  verrichting  brengt  een  wijziging  van  hoedanigheid  teweeg 
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waardoor het geding, overeenkomstig artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek, 
moet worden hervat, met verplichte kennisgeving hiervan overeenkomstig artikel 
816 van genoemd wetboek.

Uit de hierboven vermelde gegevens blijkt dat de tweede eiseres het geding 
heeft hervat en voortgezet voor het hof van beroep, waar zij een conclusie geno-
men heeft en verschenen is in eigen naam. De neerlegging van haar aanvullende 
conclusie ter griffie van het hof van beroep geldt als kennisgeving van de hervat-
ting van geding.

Het tegen het cassatieberoep van de tweede eiseres opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerder tegen het cassatiebe-
roep van de eerste eiseres

Het arrest laat de kosten ten laste van de eerste eiseres.
De eerste eiseres heeft derhalve belang om zich in cassatie te voorzien.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het eerste middel
Het middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerder: het middel is voor de 

tweede eiseres zonder belang
Het onderzoek van het middel van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk ver-

bonden met dat van het middel.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Door de identiteit en de maatschappelijke zetel niet te vermelden van de twee-

de eiseres, die het geding in hoger beroep heeft hervat en voortgezet, schendt het 
arrest artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek.

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 over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

4 januari 2008 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Oosterbosch en T'Kint.
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Nr. 10

3° KAMER - 7 januari 2008

HUWELIJK - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN - SCHULDEN TEN 
BEHOEVE VAN DE HUISHOUDING - FEITELIJKE SCHEIDING - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDE.

De schuldeiser  kan zich enkel  beroepen op de hoofdelijkheid  van de schulden van de  
echtgenoten, als hij geen weet had van hun scheiding, zonder dat daarenboven vereist is  
dat hij hun situatie natrekt1. (Art. 222 B.W.)

(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC v.z.w. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 december 2007 ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 222, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat B.D., echtgenoot van de verweerster, in de loop van de maand 

november 1987 na een hartinfarct door de eiseres in haar instelling is opgenomen, dat de 
eiseres B.D. een bedrag van 99.556 frank gefactureerd heeft voor de kosten van het ver-
blijf en de geneeskundige verzorging, dat er na betaling van een voorschot van 20.000 
frank een saldo van 79.556 frank verschuldigd bleef, dat de eiseres bij vonnis van 14 juni 
1989 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de veroordeling van B.D. tot beta-
ling van dit bedrag verkregen heeft en dat zij vergeefs getracht heeft de gedwongen tenuit-
voerlegging van het vonnis te verkrijgen, en verwerpt vervolgens, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de vordering die de eiseres op grond van artikel 222 van het Burgerlijk 
Wetboek aanhangig had gemaakt, en die strekte tot veroordeling van de verweerster tot 
betaling van het verschuldigde bedrag, op grond van alle redenen die hier als weergege-
ven worden beschouwd.

Het arrest wijst er met name op, maar blijkbaar zonder hieruit een gevolgtrekking in 
rechte te maken, dat "(de eiseres) geen enkel stuk voorlegt waaruit blijkt dat zij sinds 5 
september 1990 de tenuitvoerlegging van het vonnis ten laste van B.D. verder vervolgd 
heeft".

Het arrest vermeldt op een omstandige wijze dat de verweerster de vordering betwistte 
op grond dat de echtgenoten sinds 1983 gescheiden waren, een feit waarvan de eiseres 
niet kon beweren "dat zij dit te goeder trouw niet wist", en beslist vervolgens:

"Het hof (van beroep) stelt vooreerst vast dat uit de door (de verweerster) voorgelegde 

1 Zie Cass., 28 nov. 2003, A.R. C.01.0496.F, nr. 606; Cass., 15 okt. 1999, A.R. C.98.0236.F, nr. 536. 
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stukken, met name uit het chronologisch overzicht van de adressen van B.D. en (de ver-
weerster), volgt dat zij ten tijde van de ziekenhuisopname van B.D. in (de eiseres) wel de-
gelijk gescheiden waren, dat dit al vóór de ziekenhuisopname zo was en ook daarna zo is 
gebleven;

(...) De niet contracterende echtgenoot moet aantonen dat de scheiding bekend was of, 
op zijn minst, dat er onvoldoende onderzoek is verricht naar die factor, die een voorwaar-
de is voor de hoofdelijkheid van de schuld;

Te dezen wijst (de verweerster) er terecht op dat (de eiseres) zich niet heeft afgevraagd 
of B.D. al dan niet gehuwd was en of hij alleen of gescheiden leefde, hoewel zij wist dat 
hij van de Antillen terugkwam en door 'Mondial Assistance' met het vliegtuig gerepatri-
eerd was;

Uit de door (de eiseres) voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat de documenten van de 
ziekenhuisopname nergens melding maken van de burgerlijke stand, wat impliceert dat 
die vraag niet is gerezen;

(De verweerster) onderstreept ook dat zij niet op de hoogte is gebracht van de zieken-
huisopname van haar echtgenoot of van de verzorging die hem verstrekt zou worden, dat 
zij meerdere jaren niet in het geding is betrokken tot op het ogenblik dat (de eiseres) de 
gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis klaarblijkelijk niet meer kon - of wou - ver-
volgen ten laste van de echtgenoot alleen;

Een ziekenhuis beschikt immers over de middelen op grond waarvan de burgerlijke 
stand en de woonplaats van zijn patiënten,  met eerbiediging van hun privé-leven, kan 
worden nagetrokken, hetgeen door die patiënten ook als normaal ervaren wordt;

(De eiseres) beschikt over de nodige competentie waardoor zij bekwaam is de weerslag 
van de gezinssituatie van de patiënten op hun draagkracht en gegoedheid te beoordelen;

(De  verweerster)  betoogt  dus  terecht  dat  (de  eiseres),  zelfs  indien  ervan  uitgegaan 
wordt dat zij niet op de hoogte was van de scheiding van de partijen, het voordeel van de 
leer van de schijn ontzegd moet worden, aangezien zij deze vraag bij de opname van de 
patiënt niet gesteld heeft".

Grieven
Hoewel de bij artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde hoofdelijkheid ten 

aanzien van schulden die ten behoeve van de huishouding worden aangegaan, het bestaan 
van een huishouding veronderstellen en bijgevolg niet aangevoerd kan worden in geval 
van feitelijke scheiding van de echtgenoten, kan die situatie niet worden tegengeworpen 
aan de derde die te goeder trouw gecontracteerd heeft terwijl hij niet op de hoogte was 
van de scheiding; om te ontsnappen aan zijn hoofdelijke verplichting, is het dus niet vol-
doende dat de echtgenoot die op grond van die bepaling vervolgd wordt tot betaling van 
een schuld van de andere echtgenoot, het bewijs levert van het feit dat de echtgenoten bij 
het aangaan van de litigieuze schuld feitelijk gescheiden waren. Hij moet ook aantonen 
dat de schuldeiser op die datum op de hoogte was van die situatie.

Indien blijkt dat de schuldeiser niet van de scheiding op de hoogte is, dan vindt het 
voormelde artikel toepassing en is de andere echtgenoot hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de schulden van zijn echtgenoot.

Dit is zelfs het geval indien de schuldeiser de situatie van de echtgenoten niet met be-
kwame spoed heeft nagetrokken.

Het arrest, dat de vordering van de eiseres verwerpt, op grond dat zij om de weergege-
ven redenen niet kan beweren "dat zij te goeder trouw niet wist" dat de verweerster en 
haar echtgenoot feitelijk gescheiden waren, en uit die redenen afleidt dat de eiseres de si-
tuatie van de echtgenoten geenszins met bekwame spoed heeft nagetrokken en daaruit 
concludeert dat "(De verweerster) betoogt dus terecht dat (de eiseres), zelfs indien ervan 
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uitgegaan wordt dat zij niet op de hoogte was van de scheiding van de partijen, het voor-
deel van de leer van de schijn ontzegd moet worden, aangezien zij deze vraag bij de opna-
me van de patiënt niet  gesteld heeft", verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet  naar 
recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel  222, eerste lid van het  Burgerlijk Wetboek, verbindt iedere 

schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huis-
houding, de andere echtgenoot hoofdelijk.

De bij  die  wetsbepaling ingestelde hoofdelijkheid veronderstelt  het  bestaan 
van een huishouding en kan dus niet aangevoerd worden in geval van feitelijke 
scheiding van de echtgenoten; die situatie kan evenwel niet worden tegengewor-
pen aan de derde die te goeder trouw gecontracteerd heeft, terwijl hij geen weet 
had van de scheiding.

Het arrest dat niet uitsluit dat de eiseres geen weet had van de scheiding van de 
echtgenoten, maar oordeelt dat zij zich niet kan beroepen op de hoofdelijkheid 
bedoeld in voormeld artikel 222, eerste lid, op grond dat zij de situatie van de 
echtgenoten bij de opneming van de echtgenoot van de verweerster in haar in-
stelling niet heeft nagetrokken, verantwoordt zijn 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 Luik.

7 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. T'Kint.

Nr. 11

3° KAMER - 7 januari 2008

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERMELDINGEN - WOONPLAATS VAN DE EISER - 
ONREGELMATIGHEID - GEVOLG - VOORWAARDE.

In de regel kan de rechter een procesakte slechts nietig verklaren indien het verzuim of de  
onregelmatigheid  de  belangen  schaadt  van  de  partij  die  de  exceptie  aanvoert;  die  
bepaling geldt voor de onjuiste vermeldingen van de woonplaats van de eiseres in het  
cassatieverzoekschrift en in het exploot van betekening van dat verzoekschrift aan de  



42 HOF VAN CASSATIE 7.1.08 - Nr. 11 

verweerder1.

(Q. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0635.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 7 februari  2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 13 december 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het  door de verweerder opgeworpen middel  van niet-ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep: het cassatieverzoekschrift en het exploot van betekening 
van dat verzoekschrift maken geen melding van de werkelijke woonplaats van de 
eiseres, maar van een nietig verwijzingsadres:

In de regel kan de rechter een procesakte slechts nietig verklaren indien het 
verzuim of de onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de excep-
tie aanvoert.

Het  cassatieverzoekschrift  en  het  exploot  van  betekening  van  dat  verzoek-
schrift aan de verweerder bevatten dezelfde vermeldingen over de woonplaats 
van de eiseres als die waaronder zij is verschenen voor het hof van beroep, waar 
de verweerder zich heeft verdedigd zonder de onjuistheid van die vermeldingen 
aan te voeren.

Uit de stukken van de voor het Hof gevolgde rechtspleging blijkt dat de ver-
weerder, ondanks de onjuistheid die hij nu aanklaagt, de bestreden beslissing aan 
de eiseres heeft kunnen betekenen en de handelingen heeft kunnen verrichten 
strekkende tot de tenuitvoerlegging van die beslissing.

De verweerder toont niet aan dat de door hem aangevoerde nietigheid zijn be-
langen zou kunnen schaden.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 11.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. Maes en 
Simont.

Nr. 12

3° KAMER - 7 januari 2008

CONSUMENTENKREDIET - FEITELIJK HUISHOUDEN - LENING - SCHULD - 
HOOFDELIJKHEID - VERPLICHTINGEN VAN DE KREDIETGEVER - VOORWAARDEN.

Wanneer twee consumenten, die samen een huishouden hebben, een lening aanvragen en 
bereid zijn die lening hoofdelijk aan te gaan, mag de kredietgever rekening houden met  
hun gezamenlijke terugbetalingsmogelijkheden, om te beoordelen of die consumenten in  
staat zullen zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen na te komen. (Artt. 
10, 11 en 15 Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet)

(K. T. CITIBANK BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0637.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 juni 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 13 december 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan:
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 15 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - de 

eerste twee artikelen zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet 
van 24 maart 2003 en het derde zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij 
de wetten van 10 augustus 2001 en 24 maart 2003.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat de kredietgever artikel 11 van de wet van 12 juni 

1991 op het consumentenkrediet niet heeft geschonden, toen hij bij het bepalen van de te-
rugbetalingsmogelijkheden van de hoofdelijk gehouden leners rekening heeft gehouden 
met de som van hun inkomsten.

Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die hier als volledig weergegeven wor-
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den beschouwd, en meer bepaald op de volgende gronden:
"Aangezien de leners zich als samenwonenden hebben voorgesteld, lijkt het geoorloofd 

dat een kredietgever rekening houdt met de som van de inkomsten van beide kredietaan-
vragers, om te beoordelen of het krediet kan worden verleend, en het wordt niet betwist 
dat de kredietgever het aldus beoordeelde krediet kon verstrekken zonder een beoorde-
lingsfout te begaan".

Grieven
Artikel 10 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zoals het bij het 

sluiten van de leningsovereenkomst van kracht was, bepaalde:
"De consument die een kredietovereenkomst aanvraagt, moet, op verzoek van de kre-

dietgever of de kredietbemiddelaar, de juiste en volledige informatie verstrekken die de 
kredietgever of de kredietbemiddelaar noodzakelijk achten om de financiële toestand en 
de terugbetalingsmogelijkheden van de consument te beoordelen".

Artikel 11 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zoals het bij het 
sluiten van de leningsovereenkomst van kracht was, bepaalde:

"De kredietgever en de kredietbemiddelaar zijn verplicht:
1° de consument op een juiste en volledige manier alle noodzakelijke informatie te ver-

schaffen in verband met de beoogde kredietovereenkomst;
2° voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij ge-

woonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, 
rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het 
sluiten van de kredietovereenkomst".

Artikel 15 van de wet van 12 juni 1991, zoals het bij het ondertekenen van de lenings-
overeenkomst van kracht was, bepaalde:

"De kredietgever mag slechts een kredietaanbod voorleggen wanneer hij, gelet op de 
gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de 
raadpleging geregeld door artikel 71 en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, 
redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de verplichtingen voort-
vloeiend uit de overeenkomst, na te komen".

Krachtens die bepalingen heeft de kredietgever de vaststaande verplichting om inlich-
tingen in te winnen, wat met name ook inhoudt dat de kredietgever de terugbetalingscapa-
citeit van de lener moet nagaan en, in voorkomend geval, het krediet moet weigeren in-
dien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die lener niet in staat zal zijn de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 juni 1991 op het consumenten-
krediet blijkt dat die wet tot doel heeft mechanismen voor de informatie en de bescher-
ming van de consument in werking te stellen die de overmatige schuldenlast dienen te be-
strijden, en dit voornamelijk preventief, inzonderheid wat het sluiten van de kredietover-
eenkomst betreft.

Vanuit dit oogpunt leggen de artikelen 10, 11 en 15 van die wet de algemene zorgvul-
digheidsplicht van de kredietgever wettelijk vast, wat met name impliceert dat de krediet-
gever geen kredietaanbod mag voorleggen indien hij, na inlichtingen te hebben ingewon-
nen over de terugbetalingscapaciteit van de lener, meent dat laatstgenoemde de verplich-
tingen van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Die algemene zorgvuldigheids-
plicht verbiedt de kredietgever dus om een krediet te verstrekken aan hoofdelijke mede-
schuldenaars die, op het tijdstip van het sluiten van de kredietovereenkomst, niet elk apart 
in staat  zijn de maandelijkse aflossingen van dat krediet  terug te betalen. Wegens het 
hoofdelijk karakter van de lening kan de kredietgever immers van één van de medeschul-
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denaars de terugbetaling van alle maandelijkse aflossingen vorderen. Vóór de onderteke-
ning van de overeenkomst dient men zich bijgevolg ervan te vergewissen dat elke mede-
schuldenaar in staat zal zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te 
komen, in dit geval de terugbetaling van de maandelijkse aflossingen van de litigieuze le-
ning.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt "dat het geoorloofd lijkt dat een kredietgever reke-
ning houdt met de som van de inkomsten van beide kredietaanvragers, om te beoordelen 
of het krediet kan worden verleend", miskent aldus de algemene voorzichtigheidsplicht 
van de kredietgever, zoals die met name is vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 15 van de 
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, en schendt aldus die bepalingen, zoals 
ze bij het sluiten van de leningsovereenkomst van kracht waren.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Wanneer twee consumenten, die samen een huishouden hebben, een lening 

aanvragen en bereid zijn die lening hoofdelijk aan te gaan, verbieden de bepalin-
gen van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, waarvan de schen-
ding in het middel wordt aangevoerd, de kredietgever niet om rekening te hou-
den met hun gezamenlijke terugbetalingsmogelijkheden, om te beoordelen of die 
consumenten in staat zullen zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verbinte-
nissen na te komen.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat "aangezien de leners zich als samenwo-
nenden hebben voorgesteld, het geoorloofd lijkt dat een kredietgever rekening 
houdt met de som van de inkomsten van beide kredietaanvragers, om te beoorde-
len of het krediet kan worden verleend", en dat "niet betwist wordt dat de kre-
dietgever  het  aldus  beoordeelde  krediet  kon verstrekken zonder een beoorde-
lingsfout te begaan", verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 13

3° KAMER - 7 januari 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
UITBETALINGSINSTELLING - NIET TERUGGEVORDERD ONVERSCHULDIGD BETAALDE - AANVRAAG OM 



46 HOF VAN CASSATIE 7.1.08 - Nr. 13 

VRIJSTELLING VAN BOEKING - TERMIJN - AARD - GEVOLG - VERVAL.

2º BETALING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - UITBETALINGSINSTELLING - NIET TERUGGEVORDERD ONVERSCHULDIGD 
BETAALDE - AANVRAAG OM VRIJSTELLING - TERMIJN - AARD - GEVOLG - VERVAL.

1º  en  2°  De  vrijstelling  van  boeking  als  administratiekosten  van  een  door  de  
uitbetalingsinstelling niet teruggevorderd onverschuldigd betaald bedrag vóór het einde 
van  de  termijn  van  drie  maanden  na  het  verstrijken  van  de  termijn  van  twee  jaar 
waarbinnen,  in  de  regel,  het  onverschuldigd  betaald  bedrag  teruggevorderd  moet  
worden,  kan  niet  worden  toegekend  indien  de  aanvraag  ingediend  wordt  na  het  
verstrijken van die termijn, die de wetgever als een vervaltermijn heeft bedoeld1. (Art. 327 
K.B. 3 juli 1996)

(L.C.M. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0097.F)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 164 en 194 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en gevoegd bij het ko-
ninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 318, 18°, 325, 326, 327 en 342 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 326 en 327 zoals zij 
gewijzigd zijn bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de aanvraag van de eise-

res tot [vrijstelling] van boeking als administratiekosten, die zij op 12 december 2001 
heeft ingediend bij de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle van 
de verweerder, laattijdig en verwerpt ze op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op grond 

"Dat artikel 326 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de gecoör-
dineerde wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de verzekeringsinstellingen het onverschuldigd 
betaalde binnen een termijn van twee jaar moeten terugvorderen;

Dat artikel 327, §1 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat het onverschuldigd be-

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 13.
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taalde dat bij het verstrijken van die termijn niet is teruggevorderd, door de verzekerings-
instellingen afgeschreven wordt door het als administratiekosten te boeken. Die boeking 
moet geschieden binnen een termijn van drie maanden na het verstrijken van de in artikel 
326 bedoelde termijn van terugvordering;

Dat artikel 327, §2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalt dat de leidend 
ambtenaar van de dienst voor administratieve controle [van de verweerder] de verzeke-
ringsinstelling, op haar verzoek, kan vrijstellen van de boeking als administratie-kosten;

Dat de vrijstelling van boeking als administratiekosten kan worden toegekend onder 
twee voorwaarden:

1° de onverschuldigde betaling mag niet voortvloeien uit een fout, een vergissing of een 
nalatigheid van de verzekeringsinstelling;

2° de verzekeringsinstelling moet alle te harer beschikking staande middelen, rechts-
middelen inbegrepen, hebben aangewend om de terugbetaling te vorderen. Aan die voor-
waarde is  echter  voldaan wanneer de terugvordering als  onzeker  wordt beschouwd of 
wanneer de kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van de beslissing het terug te vor-
deren bedrag overschrijden;

Dat artikel 327, §2, tweede lid van het voormelde koninklijk besluit bepaalt dat de ver-
zekeringsinstelling  de vrijstelling  van boeking  als  administratiekosten moet  aanvragen 
binnen de in artikel 327, §1, bepaalde termijn, d.i. binnen de termijn van drie maanden na 
het verstrijken van de termijn van twee jaar voor de terugvordering van het onverschul-
digd betaalde;

Dat het in de aanvraag vermelde bedrag op de bijzondere rekening geboekt blijft zolang 
de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle [van de verweerder] zijn 
beslissing niet aan de verzekeringsinstelling ter kennis heeft gebracht; 

Dat de termijn van drie maanden waarbinnen de aanvraag tot vrijstelling van boeking 
als administratiekosten moet worden ingediend, vermeld wordt in artikel 327, §2 van het 
koninklijk besluit van 3 juli 1996;

Dat dit artikel de voorwaarden opsomt waaronder die vrijstelling kan worden toege-
kend;

Dat het feit dat de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend, hierin ook 
vermeld wordt, aantoont dat het een strikte voorwaarde voor de toekenning van die vrij-
stelling vormt, zoals de eerste rechter terecht opmerkt;

Dat artikel 327, §2, derde lid van het koninklijk besluit geen enkele grond tot verlen-
ging of schorsing van de daarin voorgeschreven termijn opgeeft;

Dat de verzekeringsinstelling, luidens de precieze bewoordingen van de tekst, 'de aan-
vraag per aangetekende brief moet indienen vóór het einde van de termijn';

Dat het gebruik van het werkwoord 'moeten' aantoont dat die termijn dwingend is; [dat] 
het vereiste om de aanvraag per aangetekende brief te versturen, waardoor de juiste datum 
van de aanvraag vastgesteld kan worden, eveneens dat dwingende karakter aantoont;

Dat het (arbeidshof) voor het overige preciseert dat het feit dat die termijn onlangs is 
ingevoerd bij  het  koninklijk  besluit  van 7 mei  1999 (Belgisch Staatsblad van 29 mei 
1999), bewijst dat de auteurs van de reglementering de termijn voor het indienen van de 
aanvragen tot vrijstelling strikt hebben willen begrenzen, wat tot dan toe niet het geval 
was geweest;

Dat er daarenboven, zoals de eerste rechter terecht vermeldt, geen enkele grond bestaat 
om zich aan te sluiten bij de stelling van [de eiseres], volgens welke de eerbiediging van 
die termijn niet verplichtend zou zijn en alleen bedoeld zou zijn om het betrokken bedrag 
op de bijzondere rekening geboekt te kunnen houden zolang de dienst voor administratie-
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ve controle [van de verweerder] geen beslissing heeft genomen;
Dat artikel 327, §2, derde lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 daarentegen het 

behoud van de boeking op de bijzondere rekening voorziet zonder enig onderscheid te 
maken naargelang de aanvraag al dan niet binnen de vereiste termijn is ingediend;

Dat [de eiseres] even vruchteloos verwijst naar het beginsel bedoeld in artikel 860 van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de sanctie van verval alleen kan worden opge-
legd wanneer zij bij een tekst is voorgeschreven;

Dat het te dezen een administratieve aanvraag betreft waarop het Gerechtelijk Wetboek 
niet van toepassing is, zelfs niet wanneer die toepassing uitgebreid wordt krachtens artikel 
2 van dat wetboek;

Dat er, daarenboven, volgens de rechtsleer verschillende gevallen bestaan waarin de 
niet-naleving van termijnen met verval bestraft worden, al is dat verval niet uitdrukkelijk 
voorzien in de tekst die de betrokken termijn oplegt (R. Dekkers, Précis de droit civil bel-
ge, dl. I, nrs. 1591 e.v.);

Dat de aanvraag tot vrijstelling van boeking als administratiekosten op 12 december 
2001 is ingediend bij de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle 
[van de verweerder], zodat [deze] terecht geweigerd heeft de aangevraagde vrijstelling toe 
te kennen wegens het laattijdig indienen van de aanvraag".

Grieven
Krachtens artikel 164, inzonderheid vierde lid van de wet van 14 juli 1994, moet de 

verzekeringsinstelling de ten onrechte betaalde prestaties op een bijzondere rekening boe-
ken binnen de termijn bedoeld in artikel 325 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 en 
ze binnen de bij artikel 326 van datzelfde koninklijk besluit vastgestelde termijn terugvor-
deren.

Krachtens artikel 327 van dat koninklijk besluit worden de bedragen die binnen die ter-
mijn niet zijn teruggevorderd, in de regel afgeschreven door hun boeking als administra-
tiekosten, binnen de drie maanden na het verstrijken van de termijn waarover de verzeke-
ringsinstelling beschikt om hun terugbetaling te vorderen. Na het verstrijken van die ter-
mijn van drie maanden wordt het bedrag van het onverschuldigd betaalde dus niet meer 
gedragen door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde geldmiddelen 
heeft geleverd, maar wordt het beschouwd als administratiekosten in de zin van artikel 
164 (lees: 194) van de gecoördineerde wet; het moet als zodanig door de verzekeringsin-
stelling geboekt worden in de verzamelbescheiden, bedoeld in artikel 324 (lees: 342) van 
het koninklijk besluit van 3 juli 1996. De verzekeringsinstelling die dit bedrag niet als ad-
ministratiekosten boekt in de verzamelbescheiden, bedoeld in artikel 342 van het konink-
lijk besluit, kan gestraft worden overeenkomstig artikel 318, 18° van dat besluit.

Van  deze regel  wordt  afgeweken  wanneer  de  verzekeringsinstelling binnen de drie 
maanden na het verstrijken van de termijn waarover zij beschikt om de terugbetaling te 
vorderen, een aanvraag tot vrijstelling van boeking als administratiekosten indient bij de 
leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle. In dit geval blijft het be-
drag van de ten onrechte betaalde prestaties geboekt op de bijzondere rekening zolang de 
leidend ambtenaar geen beslissing over de aanvraag heeft genomen en wordt dat bedrag 
niet beschouwd als administratiekosten in de zin van artikel 194 van de gecoördineerde 
wet. Het is slechts indien en wanneer de leidend ambtenaar de vrijstelling van boeking als 
administratiekosten weigert dat het onverschuldigde bedrag beschouwd wordt als admini-
stratiekosten in de zin van dat artikel en dat de verzekeringsinstelling die dit bedrag niet 
als zodanig boekt, gestraft kan worden overeenkomstig artikel 318, 18°.

Uit de samenhang van die bepalingen kan worden afgeleid dat de in artikel 327 van het 
koninklijk besluit vastgestelde termijn van drie maanden geen termijn is van verval van 
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het recht van de verzekeringsinstelling om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen; het 
eerbiedigen van die termijn geeft haar gewoon de mogelijkheid om de niet teruggevorder-
de bedragen tijdens het onderzoek van de aanvraag door de leidend ambtenaar niet als ad-
ministratiekosten te moeten boeken, terwijl de niet-naleving ervan uitsluitend tot gevolg 
heeft dat de verzekeringsinstelling het bedrag, op straffe van administratieve sanctie, als 
administratiekosten moet boeken. Een aanvraag die buiten de termijn ingediend wordt, 
moet bijgevolg door de leidend ambtenaar behandeld worden en naargelang hij de vrijstel-
ling al dan niet toekent, worden de niet teruggevorderde bedragen beschouwd als uitgaven 
ten laste van het stelsel of blijven ze als administratiekosten geboekt.

Het arrest, dat weigert te onderzoeken of voldaan is aan de voorwaarden voor de vrij-
stelling van boeking als administratiekosten, vastgesteld in artikel 327, §2, a), b) en c), op 
grond dat de aanvraag laattijdig is ingediend, schendt bijgevolg alle in het middel bedoel-
de bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 194, §1, b) van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 
worden als administratiekosten beschouwd, de uitgaven die voortvloeien uit de 
toepassing van de wet, met uitsluiting van de uitgaven die overeenstemmen met 
het bedrag van de ten onrechte betaalde prestaties waarvan het niet terugvorderen 
als gewettigd is beschouwd onder de voorwaarden en volgens de regels door de 
Koning bepaald.

Artikel 327, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uit-
voering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat de verze-
keringsinstelling de aanvraag om vrijstelling van boeking van een niet terugge-
vorderd bedrag als administratiekosten moet indienen vóór het einde van de in de 
eerste paragraaf van dat artikel bepaalde termijn, d.i. de termijn van drie maan-
den na het verstrijken van de termijn van twee jaar waarbinnen, in de regel, het 
onverschuldigd betaalde teruggevorderd moet worden.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat dergelijke vrijstelling niet kan wor-
den toegekend indien de aanvraag is ingediend na het verstrijken van die termijn, 
die de wetgever als een vervaltermijn heeft bedoeld.

De omstandigheid dat het niet teruggevorderde onverschuldigd betaald bedrag, 
op straffe van de administratieve sanctie bepaald in artikel 318, 18° van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1996, als administratiekosten afgeschreven moet wor-
den, heeft geen weerslag op het karakter ervan.

Het middel faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: 
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mrs. Oosterbosch en van Eeckhoutte.

Nr. 14

2° KAMER - 8 januari 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 62 - 
VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERBALISANT - BETROKKEN PARTIJ - BEOORDELING.

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
WEGVERKEERSWET - VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERBALISANT - BETROKKEN 
PARTIJ - BEOORDELING.

1º en 2° Of de verbalisant die een verkeersovertreding vaststelt al dan niet betrokken partij  
is,  is  een  feitenoordeel  dat  de  rechter  onaantastbaar  beoordeelt1.  (Art.  62 
Wegverkeerswet)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0736.N)

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

onele Rechtbank te Brugge van 13 april 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 62 Wegverkeerswet, 6.1 

E.V.R.M. en miskenning van het recht van verdediging: het bestreden vonnis 
heeft onterecht geoordeeld dat de verbalisant geen betrokken partij was en dus 
ook onterecht aan het proces-verbaal "bewijswaarde" toegekend. 

2. Of de verbalisant al dan niet betrokken partij is, is een feitenoordeel dat de 
rechter onaantastbaar beoordeelt.

Het middel komt uitsluitend op tegen dat oordeel. Het is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering. 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

1 Zie Cass., 25 feb. 1992, A.R. 4593, A.C. 1991-1992, nr. 331.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, Eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Verdonck, Brugge.

Nr. 15

2° KAMER - 8 januari 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP DOOR VEROORDEELDE - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - BEREKENING.

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP 
DOOR VEROORDEELDE - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - BEREKENING.

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP DOOR VEROORDEELDE - TERMIJN VAN 
VIERENTWINTIG UUR - BEREKENING.

1º, 2° en 3° De termijn van vierentwintig uur waarbinnen de veroordeelde cassatieberoep 
kan instellen tegen de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank wordt berekend vanaf  
het uur nul van de eerste dag na de dag van de aanbieding van de gerechtsbrief en 
eindigt om 24 uur van dezelfde dag1.  (Art. 97, §1, tweede lid Wet Strafuitvoering; Art. 
53bis, 1° Ger.W.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1860.N)

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

bank te Gent van 3 december 2007. 
De eiser voert geen middel regelmatig aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Artikel 97, §1, tweede lid Wet Strafuitvoering bepaalt dat de veroordeelde 

cassatieberoep kan instellen binnen de termijn van vierentwintig uur te rekenen 
van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief. 

2. Overeenkomstig artikel 53bis, 1° Gerechtelijk Wetboek, wordt deze termijn 

1 Contra:  Cass.,  27 juni  2007,  A.R.  P.07.0773.F,  A.C. 2007;  zie  J.  LAENENS,  Over  termijnen en 
verzoekschriften in het civiele geding, R.W. 2005-2006, 1401, nrs. 9 e.v.
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berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de gerechtsbrief van ken-
nisgeving aan de geadresseerde is aangeboden.

3. De termijn wordt dan berekend vanaf het uur nul van de dag na die aanbie-
ding en eindigt om 24 uur van dezelfde dag.

4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser op 12 december 2007 
persoonlijk kennis heeft gekregen van het bestreden vonnis. Hij diende derhalve 
zijn cassatieberoep ten laatste op 13 december om 24 uur in te stellen.

Het cassatieberoep dat is ingesteld op 14 december 2007 is bijgevolg laattijdig.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, Eerste advocaat-gene-
raal.

Nr. 16

2° KAMER - 9 januari 2008

1º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
HERROEPING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE 
STRAF - TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE STRAF - 
TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

3º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
HERROEPING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN.

4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN.

1º  en  2°  Wanneer  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  werd  herroepen  en  de  
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de vrijheidsstraf die de  
veroordeelde  nog  moet  ondergaan,  wordt  de  latere  toekenningsprocedure  van  een 
nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de artikelen 47 tot 58 van de Wet  
van 17 mei 20061. (Artt. 47 tot 58 en 68, §5, tweede lid Wet Strafuitvoering)

3º  en  4°  De strafuitvoeringsrechtbank  die  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  herroept,  
moet  in  haar  vonnis  de datum bepalen  waarop de directeur  een nieuw advies moet  
uitbrengen2. (Artt. 57 en 68, §5, tweede lid Wet Strafuitvoering)

(C.)

1 Cass., 21 nov. 2007, A.R. P.07.1529.N, Pas. 2007.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1842.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 december 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 57, eerste 

lid van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de ver-
oordeelden:

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de strafuit-
voeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de vrijheidsstraf die 
de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere toekenningsprocedure van 
een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de artikelen 47 tot 
58 van de Wet van 17 mei 2006.

Daaruit volgt dat met toepassing van artikel 57, eerste lid van deze wet, de 
strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, in 
haar vonnis de datum moet bepalen waarop de directeur een nieuw advies moet 
uitbrengen.

Het vonnis verzuimt dit te vermelden ofschoon deze rechtsvorm substantieel 
is. 

Voor het overige zijn de andere substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt de datum te bepalen 

waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten en laat de overige ten laste 

van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, an-

ders samengesteld.

9 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: 
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mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 17

1° KAMER - 10 januari 2008

1º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - 
VOORLOPIGE BEWINDVOERING - MEERDERJARIGE - OOGMERK - BEKWAAMHEID - 
GEVOLG.

2º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - 
TESTAMENT - GEVOLG.

3º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - TESTAMENT – BEGRIP – BEKWAAMHEID 
VAN DE TESTATOR - GEVOLG.

1º Aangezien met de voorlopige bewindvoering, zoals ingevoerd bij wet van 18 juli 1991 en  
voor de wijziging ervan bij wet van 3 mei 2003, de bescherming wordt beoogd van de  
goederen van de onder deze maatregel geplaatste meerderjarige en dit gedurende zijn  
leven, volgt uit de wettelijke bepalingen niet dat de onder de voorlopige bewindvoering  
geplaatste  persoon  waarvan  de  bewindvoerder  een  algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid  heeft,  door  een  volledige  onbekwaamheid  wordt 
getroffen1. (Art. 488bis, a, c, §1 en f, §1, 2 en 3 B.W.)

2º en 3° De persoonlijke rechtshandeling van het testeren, die een beschikking uitmaakt 
voor na het overlijden van de testator en die hem niet benadeelt, wordt niet getroffen  
door onbekwaamheid, onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot betwisting inzake de  
gezondheid  van  geest  en  de  mogelijkheid  tot  het  instellen  van  een  vordering  tot  
onbekwaamverklaring. (Artt. 895, 901 en 902 B.W.)

(H. T. MISSIEHUIS VAN SCHEUT v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.06.0620.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Art. 488bis, a, c, §1 en f, §§1, 2 en 3 B.W., zoals ingevoegd door Wet 18 juli 1991, en zoals van 
toepassing voor de wijziging ervan bij  Wet 3 mei 2003. Deze problematiek, die in de rechtsleer 
aanleiding gaf tot uiteenlopende standpunten, kreeg later inderdaad een wetgevende oplossing door 
de  wet  van  3  mei  2003.  Het  nieuwe  artikel  488bis,  h,  §2  B.W.  voorziet  nu  een  uitdrukkelijke 
regeling;  de  beschermde  persoon  kan  slechts  geldig  schenken  onder  levenden  of  een  uiterste 
wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter, die oordeelt over zijn 
wilsgeschiktheid.
Het O.M. concludeerde tot verwerping en stelde dat uit de voorbereidende werken van de wet van 18 
juli  1991  blijkt  dat  de  wetgever  een  algemene  onbekwaamheid  van  de  onder  voorlopige 
bewindvoering geplaatste meerderjarige voor ogen had.



Nr. 17 - 10.1.08 HOF VAN CASSATIE 55 

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 895, 901 en 902 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 488bis, a), 488bis, c., §1, 488bis, f., §1, §2 en §3 en 488bis, i. van het 

Burgerlijk Wetboek zoals ingevoerd bij wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming 
van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of ge-
deeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, en voor de vervanging bij wet van 3 mei 2003.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, en bevestigt 

het vonnis a quo waarbij het testament, op 7 mei 2002 door wijlen A.V.gedicteerd aan no-
taris Karel Vandeputte, notaris te Roeselaere, waarbij de testator zijn gehele vermogen le-
gateert aan de eiseres en, bij haar overlijden, aan haar kinderen, nietig wegens handelings-
onbekwaamheid van de testator, op volgende gronden:

"1. De eerste rechter heeft bij bestreden vonnis het testament van 7 mei 2002 vernietigd 
omdat de erflater onbekwaam was om te testeren. De erflater was op dat ogenblik onder 
voorlopig bewindvoering geplaatst. Onder het regime van de wet van 18 juli 1991 is er 
geen eensgezindheid over het antwoord op de vraag naar de testamentaire bekwaamheid 
van de beschermde persoon wanneer de voorlopige bewindvoerder zoals hier een algeme-
ne vertegenwoordigingsopdracht heeft.

De eerste rechter sluit zich aan bij de rechtsleer en de rechtspraak die ervan uitgaan dat 
dergelijke algemene bewindvoering onder het regime van de wet van 18 juli 1991, dat 
hier van toepassing is, tot gevolg heeft dat de beschermde persoon algeheel handelingson-
bekwaam is om giften te doen en/of een testament te maken.

Met de eerste rechter wordt aangenomen dat de wetgever van 1991 de algemene en vol-
ledige vermogensrechtelijke onbekwaamheid van die beschermde persoon beoogt. De on-
bekwaamheid is een maatregel over een persoon en moet worden onderscheiden van een 
maatregel van onbevoegdheid die slaat op een deel of het geheel van het vermogen dat 
onder bewind is geplaatst. De maatregel van onbekwaamheid is tweeledig: hij voorziet in 
een plaatsvervangend bewind en verbiedt nog rechtshandelingen te stellen. Dit sanctieas-
pect heeft tot gevolg dat wanneer de voorlopige bewindvoerder een algemene vertegen-
woordigingsopdracht  heeft,  de  beschermde persoon  voor  alle  rechtshandelingen onbe-
kwaam is, dus ook wat het testament betreft. De beschermde persoon als onbekwame mag 
niet testeren, zelfs al zou hij dat kunnen.

De eerste rechter verwees naar de parlementaire voorbereidingen van de wet van 18 juli 
1991 (Parl. St. Senaat 19990-91, nr. 1102/3, 91) waarin die onbekwaamheid uitdrukkelijk 
wordt bevestigd wat de testamenten betreft.

In de navolgende wet van 3 mei 2003 heeft de wetgever met betrekking tot de testa-
menten een regime ingevoerd dat de beschermde persoon toelaat een uiterste wilsbeschik-
king te maken doch uitsluitend na machtiging door de vrederechter. Het huidig artikel 488 
bis, h), §2, eerste alinea van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:

'De beschermde persoon kan slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste 
wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter. De vrede-
rechter oordeelt over de wilsgeschiktheid van de beschermde persoon'.

De huidige bepaling van artikel 488bis, h), §2, eerste alinea van het Burgerlijk Wetboek 
voorziet nu een uitzondering op de principiële onbekwaamheid van de beschermde per-
soon onder een algemeen bewind. Die onbekwaamheid strekt ertoe vooraf duidelijkheid te 
bekomen over de geldigheid van de voorgenomen rechtshandeling. De beschermde per-
soon kan geldig schenken onder levenden of een uiterste wilsbeschikking maken na mach-
tiging, op zijn verzoek, door de vrederechter. Hiertoe kan de vrederechter conform huidig 
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artikel 488bis, h), §2, vierde alinea van het Burgerlijk Wetboek een geneesheer - deskun-
dige aanstellen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand van de te be-
schermen persoon.

Huidig testament dateert van 7 mei 2002 onder de gelding van het regime van de wet 
van 18 juli 1991 en voor de wetswijziging van 3 mei 2003.

Nu de erflater onbekwaam was om een wilsbeschikking te maken, is elk verder onder-
zoek naar de gezondheid van geest van de erflater op het ogenblik van die wilsbeschik-
king overbodig. De eerste rechter heeft terecht het notariële testament van 7 mei 2002 op 
verzoek van de geïntimeerde (verweerster) nietig verklaard.

Het overige verweer van (de eiseres) vergt geen verder onderzoek" (arrest pp. 12-14).
Het vonnis a quo van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 13 april 2005, 

verklaarde het notarieel testament nietig op volgende gronden: 
"Onbekwaamheid om te testeren.
(De verweerster) voert in hoofdorde aan dat de erflater op 7 mei 2002 geen rechtsgeldig 

testament kon opstellen aangezien hij op dat ogenblik onder voorlopige bewindvoering 
was geplaatst en bovendien gecolloceerd was in een psychiatrische instelling, zodat hij 
rechtens onbekwaam was om te testeren.

Uit de overgelegde stukken blijkt inderdaad dat, hetgeen (de eiseres) niet betwist, de 
erflater bij beschikking van de vrederechter van Neerpelt van 22 januari 2001 wegens 'de-
mentie en waangedachten' onder voorlopige bewindvoering werd geplaatst en dat de voor-
lopige bewindvoerder mocht handelen overeenkomstig artikel 488bis, f., §1 en §2 (toen-
malig) van het Burgerlijk Wetboek. Het betrof dus een algemene bewindvoering, zonder 
inperkingen, in welk geval de bewindvoerder de beschermde persoon vertegenwoordigt in 
alle rechtshandelingen en procedures.

De rechtbank sluit zich aan bij de rechtsleer en rechtspraak die ervan uitgaat dat derge-
lijke algemene bewindvoering onder het regime van de wet van 18 juli 1991, dat in deze 
van toepassing is, de algehele handelingsonbekwaamheid voor gevolg had, inclusief de 
handelingsonbekwaamheid om giften te doen en/of een testament te maken (zie M. COENE, 
Erfenissen, schenkingen en testamenten - Commentaar met overzicht van rechtspraak en  
rechtsleer, onder artikel  902, nr. 10;  F. SWENNEN,  Geestesgestoorden in het Burgerlijk  
Recht, nr. 353; F. SWENNEN, “Voorlopig bewind en testamenten”, noot onder Vred. St-Nik-
laas 27.08.2001, R.W. 2001-2002, 1143).

De wetgever had de algemene en volledige vermogensrechtelijke onbekwaamheid voor 
ogen in de hypothese waarin, zoals in deze, de voorlopige bewindvoerder een algemene 
vertegenwoordigingsopdracht heeft. In dat geval vertegenwoordigt de voorlopige bewind-
voerder de beschermde persoon in alle rechtshandelingen, zodat de beschermde persoon 
voor alle rechtshandelingen onbekwaam is (P. DELNOY,  “De la capacité d'une personne 
pourvue d'un administrateur provisoire de faire un testament”, J.L.M.B. 1999, 819 e. v.). 
In de parlementaire voorbereidingen van de wet van 18.07.1991 wordt dat uitdrukkelijk 
bevestigd voor wat betreft testamenten (Parl. St. Senaat 1990-91, 1102/3, 91).

In de navolgende wet van 3 mei 2003 heeft de wetgever m.b.t. testamenten een regime 
ingevoerd dat de beschermde persoon toch toelaat een uiterste wilsbeschikking te maken 
doch uitsluitend na machtiging door de vrederechter (zie F. SWENNEN, “Het voorlopig be-
wind hervormd”, R.W. 2004-2005, p. 9, nr. 49). Deze wetswijziging was ingegeven door 
de reeds geciteerde bestaande controverse in rechtspraak en rechtsleer m.b.t. de hande-
lings(on)bekwaamheid van de beschermde persoon. Dat een machtigingsregime werd in-
gevoerd bevestigt dat de wetgever in 2003 (enkel) een correctie, een uitzonderingsregime 
heeft willen invoeren op de uit de wet van 18 juli 1991 voortvloeiende en bij de wet van 3 
mei 2003 niet gewijzigde algemene regel van de volledige handelingsonbekwaamheid in 
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geval van voorlopig bewind met algemene omvang.
Om hoger vermelde redenen aanvaardt de rechtbank dat de erflater op 7 mei 2002 rech-

tens niet handelingsbekwaam was om een uiterste wilsbeschikking aan de notaris te dicte-
ren, zodat het testament van 7 mei 2002 als nietig dient te worden beschouwd" (vonnis 
van 13 april 2005 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, pp. 4-5).

Grieven
1. Een testament is, luidens artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek, een akte waarbij de 

erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn 
goederen beschikt, en die hij kan herroepen.

Luidens artikel 902 van het Burgerlijk Wetboek kunnen alle personen beschikken en 
verkrijgen, hetzij bij schenking onder de levenden, hetzij bij testament, uitgezonderd de-
genen die de wet daartoe onbekwaam verklaart.

Artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat om een schenking onder de leven-
den te kunnen doen of een testament te kunnen maken, men gezond van geest moet zijn.

2. Overeenkomstig artikel 488bis, a) van het Burgerlijk Wetboek kan de meerderjarige 
die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat 
is zijn goederen te beheren, met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewind-
voerder toegevoegd worden, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toege-
voegd.

Luidens artikel 488bis, c), §1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor 
diens vervanging bij artikel 3 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of 
geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, wijst de vrederech-
ter bij gemotiveerde beschikking een voorlopige bewindvoerder aan met in achtneming 
van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen, de gezondheidstoestand van 
de te beschermen persoon en zijn gezinstoestand.

Artikel 488bis, f), §1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor diens ver-
vanging bij artikel 6 van de voornoemde wet van 3 mei 2003, bepaalt dat de voorlopige 
bewindvoerder tot taak heeft de goederen van de beschermde persoon als een goed huis-
vader te beheren.

Krachtens artikel 488bis, f), §2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor 
diens vervanging bij artikel 6 van de voornoemde wet van 3 mei 2003, bepaalt de rechter, 
met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen evenals 
met de gezondheidstoestand van de beschermde persoon, de omvang van de bevoegdhe-
den van de voorlopige bewindvoerder.

Naar luid van artikel 488bis, f), §3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing 
voor diens vervanging bij artikel 6 van de voornoemde wet van 3 mei 2003, vertegen-
woordigt de voorlopige bewindvoerder, bij gebreke van aanwijzingen in de beschikking 
tot aanstelling, de beschermde persoon in alle rechtshandelingen en procedures als de ei-
ser en als de verweerder. Voor de handelingen opgesomd in §3, kan de voorlopige be-
windvoerder slechts krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter optreden, 
met name de beschermde persoon in rechte vertegenwoordigen als eiser bij  de andere 
rechtsplegingen en handelingen dan die  bedoeld in  de artikelen 1150,  1180-1°,  1187, 
tweede lid en 1206, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de roerende en onroerende 
goederen van de beschermde persoon vervreemden, leningen aangaan en hypotheken toe-
staan, berusten in een vordering betreffende onroerende rechten, een nalatenschap onder 
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden of deze verwerpen, een schenking of een le-
gaat aanvaarden, en een pachtovereenkomst of een handelshuurovereenkomst sluiten.

Krachtens artikel 488bis, i) van het Burgerlijk Wetboek, zijn alle handelingen die door 
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de beschermde persoon zijn verricht in strijd met de bepalingen van artikel 488bis, f), nie-
tig en kan deze nietigheid uitsluitend door de beschermde persoon of de voorlopige be-
windvoerder worden ingeroepen.

3. Uit de hiervoor geciteerde wetsbepalingen vloeit geenszins voort dat de beschermde 
persoon door een algehele onbekwaamheid wordt getroffen wanneer de vrederechter in de 
beschikking tot aanstelling van de voorlopige bewindvoerder geen nadere aanwijzingen 
geeft over de rechtshandelingen waarvoor de bewindvoerder kan optreden, en de bewind-
voerder aldus een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid geeft.

De plaatsing onder voorlopig bewind treft de beschermde slechts met onbekwaamheid 
binnen de perken van de door de wet beoogde bescherming, met name de bescherming 
van zijn goederen, in zijn voordeel, en bij zijn leven.

Zij treft de beschermde persoon geenszins in zijn bekwaamheid om te testeren, nu het 
opmaken van een testament een strikt persoonlijke rechtshandeling is waarvoor de be-
windvoerder de beschermde niet op grond van artikel 488bis, f), §3 van het Burgerlijk 
Wetboek kan vertegenwoordigen, en geen rechtshandeling is die verband houdt met het 
door de voorlopige bewindvoerder krachtens artikel 488bis, f), §1 van het Burgerlijk Wet-
boek, waar te nemen beheer van de goederen van de beschermde als een goed huisvader.

Door bij testament over zijn goederen te beschikken ontdoet de beschermde zich geens-
zins onmiddellijk of definitief van deze goederen, schaadt hij zichzelf niet, en doet hij 
geen afbreuk aan het door de bewindvoerder waar te nemen beheer, doch beschikt hij 
voor na zijn overlijden, waarbij slechts bij het overlijden de definitieve wil kan blijken ge-
let op de herroepbaarheid van testamenten.

Nu noch de artikelen 488bis, a, c, f en i van het Burgerlijk Wetboek, noch enige andere 
wetsbepaling, de onder voorlopige bewindvoerder beschermde persoon, in afwijking van 
artikel 902 van het Burgerlijk Wetboek, wettelijk onbekwaam maken tot het beschikken 
over zijn goederen bij testament, en derhalve geen wettelijk vermoeden bestaat dat de be-
schermde persoon in de periode dat hij onder voorlopig bewindvoerder werd geplaatst, 
niet de gezondheid van geest heeft om over zijn goederen te beschikken bij testament, 
dient, overeenkomst artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek het bewijs te worden gele-
verd dat de erflater op het ogenblik van het opmaken van het testament niet gezond van 
geest was.

4. Het bestreden arrest stelt vast dat wijlen E.H. A.V.bij beschikking van 22 januari 
2001 van de Vrederechter te Neerpelt onder voorlopig bewindvoerder met algemene ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid werd geplaatst, en dat wijlen E.H. A.V.op 7 mei 2002 ten 
overstaan van notaris K. Vandeputte te Roeselaere, een testament dicteerde waarbij alle 
voorgaande testamenten werden herroepen en de eiseres, en bij haar overlijden, haar kin-
deren, als algemeen legataris werden aangesteld.

Het bestreden arrest oordeelt in rechte dat de wet van 18 juli 1991 betreffende de be-
scherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand ge-
heel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, waarbij artikelen 488bis, a), tot k) in 
het Burgerlijk Wetboek werden ingevoerd, een principiële onbekwaamheid voorziet van 
de beschermde persoon voor alle rechtshandelingen, ook wat het testament betreft, wan-
neer, zoals te dezen, de voorlopige bewindvoerder een algemene vertegenwoordigingsop-
dracht heeft.

Het bestreden arrest verklaart op die principiële gronden het testament van 7 mei 2002 
nietig, en besluit dat ingevolge die onbekwaamheid om een wilsbeschikking te maken, elk 
onderzoek naar de gezondheid van geest van de erflater op het ogenblik van de wilsbe-
schikking overbodig is.

Nu, anders dan door het bestreden arrest weerhouden, geen onbekwaamheid tot het tes-
teren blijkt uit de te dezen toepasselijke artikelen 488bis van het Burgerlijk Wetboek, zo-
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als ingevoerd bij wet van 18 juli 1991, en zoals van toepassing voor de wijziging bij wet 
van 3 mei 2003, kon het niet wettig het litigieuze testament nietig verklaren zonder in fei-
te na te gaan of de erflater op het ogenblik van het opmaken ervan, daadwerkelijk onge-
zond van geest was (schending van de artikelen 895, 901, 902 van het Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen 488bis, a), 488bis, c), §1, 488bis, f), §1, §2 en §3 en 488bis, i) van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoerd bij wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming 
van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of ge-
deeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, en zoals van toepassing voor de vervanging bij 
wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de 
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeelte-
lijk onbekwaam zijn die te beheren).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 488bis, a. van het Burgerlijk Wetboek kan aan de meer-

derjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoe-
stand, niet in staat is zijn goederen te beheren, met het oog op de bescherming er-
van, een voorlopig bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen wette-
lijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.

Krachtens artikel 488bis, c., §1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepas-
sing voor de wijziging bij artikel 3 van de wet van 3 mei 2003, wijst de vrede-
rechter bij gemotiveerde beschikking een voorlopig bewindvoerder aan met in-
achtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen, de ge-
zondheidstoestand van de te beschermen persoon en zijn gezinstoestand.

Krachtens artikel 488bis, f., §1, §2 en §3 van het Burgerlijk Wetboek zoals van 
toepassing voor de wijziging bij artikel 6 van de wet van 3 mei 2003:

- heeft de voorlopig bewindvoerder tot taak de goederen van de beschermde 
persoon als een goed huisvader te beheren;

- bepaalt de rechter, met inachtneming van de aard en de samenstelling van de 
te  beheren goederen evenals  met  de  gezondheidstoestand van de beschermde 
persoon, de omvang van de bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder;

- vertegenwoordigt de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek van aanwijzingen 
in de artikel 488bis, c), bedoelde beschikking, de beschermde persoon in alle 
rechtshandelingen en procedures als eiser en als verweerder.

Evenwel  kan  de  voorlopig  bewindvoerder  slechts  krachtens  een  bijzondere 
machtiging  van  de  vrederechter  optreden  voor  de  handelingen  opgesomd  in 
voormelde derde paragraaf. 

2. Overeenkomstig artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek is een testament 
een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over 
het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.

Krachtens artikel 901 van datzelfde wetboek moet men, om een schenking on-
der de levenden te kunnen doen of een testament te kunnen maken, gezond van 
geest zijn.

Krachtens artikel 902 van voormeld wetboek kunnen alle personen beschikken 
en verkrijgen, hetzij bij schenking onder de levenden, hetzij bij testament, uitge-
zonderd degenen die de wet daartoe onbekwaam verklaart.
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3. Uit het geheel van voormelde wetsbepalingen blijkt dat, met de voorlopige 
bewindvoering zoals ingevoerd bij wet van 18 juli 1991 en voor de wijziging er-
van bij wet van 3 mei 2003, de bescherming beoogd wordt van de goederen van 
de onder deze maatregel geplaatste meerderjarige en dit gedurende zijn leven.

Uit voormelde bepalingen volgt niet dat de onder de voorlopige bewindvoe-
ring geplaatste persoon waarvan de bewindvoerder een algemene vertegenwoor-
digingsbevoegdheid heeft, door een volledige onbekwaamheid wordt getroffen.

4. De persoonlijke rechtshandeling van het testeren die een beschikking uit-
maakt voor na het overlijden van de testator en die hem niet benadeelt, wordt 
niet getroffen door de onbekwaamheid.

Dit geldt onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot betwisting inzake de 
gezondheid van geest en de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot 
onbekwaamverklaring.

5.  De appelrechters,  die oordelen dat,  wanneer de voorlopig bewindvoerder 
een algemene vertegenwoordigingsopdracht heeft, de beschermde persoon, onder 
de gelding van de wet van 18 juli 1991, zoals van toepassing voor de wetswijzi-
ging van 3 mei 2003, voor alle rechtshandelingen onbekwaam is en dus ook wat 
het opmaken van een testament betreft, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
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.

10 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 18

1° KAMER - 10 januari 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
VEROORDELING TOT BETALING VAN DE KOOPPRIJS - UITVOERING - VORDERING IN RECHTE - ACTIO 
JUDICATI - BEGRIP.

2º VORDERING IN RECHTE - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE 
KOOPPRIJS - UITVOERING - ACTIO JUDICATI - BEGRIP.
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3º KOOP - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE KOOPPRIJS - UITVOERING 
- VORDERING IN RECHTE - ACTIO JUDICATI - BEGRIP.

1º,  2°  en  3°  Wanneer  een  gerechtelijke  beslissing  de  verplichting  tot  betaling  van  de  
koopprijs inhoudt, kan de verkoper die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati1.  
(Art. 1650 B.W.)

(V e.a. T. Mr. P. DUYCK, curator over het faillissement van L. V.)

ARREST

(A.R. C.06.0643.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1650, 1653, 2244, 2248, 2251, 2262 voor zijn vervanging door de wet 

van 10 juni 1998, 2262bis, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-

fende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Ver-

klaart het incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond. Doet het bestreden vonnis te-
niet, en opnieuw wijzende. Verklaart de vordering van (de verweerder) van 22 mei 2000 
ontvankelijk en deels gegrond. Veroordeelt (de eisers) om aan (de verweerder) 23.549,88 
euro te betalen, meer de gerechtelijke rente vanaf de doorhaling van de hypothecaire in-
schrijvingen op het onroerend goed te Ledegem, Menensteenweg, 30, bekend ten kadaster 
sectie C, deel 701, met een oppervlakte van 7 a, 80 ca, 80 dm². Gelast (de verweerder) on-
middellijk na ontvangst van de prijs, 17.918,53 euro te betalen aan het ontvangkantoor der 
directe belastingen te Menen. Veroordeelt (de eisers) tot de kosten van de beide instanties. 
Begroot ze aan de zijde van (de verweerder) volgens opgave op 75,00 euro wegens rol-
recht".

op grond van de motieven op p. 2:
"In hun verzoekschrift tot hoger beroep voeren (de eisers) enkel aan dat de eerste rech-

ter ten onrechte de door hen opgeworpen verjaring heeft verworpen. Het hof (van beroep) 
kan deze grief niet beamen. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de principiële 
verplichting van (de eisers) om de prijs te betalen voor de aankoop van het onroerend 
goed waarvan sprake is in het vonnis van 7 februari 1974 van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en dat (de eisers) als titel hebben laten overschrijven ten kantore van de 
hypotheekbewaarder op 28 februari 1974, nog werd bevestigd in het arrest van het hof 
van beroep van 29 september 1988. Dit arrest oordeelt weliswaar dat (de eisers) zich kon-
den beroepen op artikel 1653 van het Burgerlijk Wetboek om rebus sic stantibus de beta-
ling van de prijs op te schorten maar het oordeelt tevens dat de betaling van de prijs de te-

1 Zie Cass., 21 feb. 1985, A.R. 7201, A.C. 1984-85, nr. 375.
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genprestatie vormt van de aflevering van het goed zuiver en onbelast en bevestigt aldus de 
principiële plicht van (de eisers) de prijs te voldoen tegen de overdracht van het goed, vrij 
en onbelast. Voor het verloop van dertig jaar kan verjaring van een vonnis of arrest niet 
aan de orde zijn".

Grieven
Elk vonnis of arrest geeft aanleiding tot het ontstaan van een vordering met als voor-

werp de uitvoering van de uitgesproken veroordeling.
Deze vordering, actio judicati geheten, kan worden ingesteld in geval de uitgesproken 

veroordeling niet vrijwillig uitgevoerd wordt.
Daaruit volgt noodzakelijk dat voormelde vordering uitsluitend betrekking kan hebben 

op veroordelingen die daadwerkelijk werden uitgesproken.
Het vonnis van 7 februari 1974 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk spreekt 

geen enkele veroordeling uit lastens de eisers, maar reguleert enkel de betalingsmodalitei-
ten van de prijs door deze afhankelijk te maken van de gedraging van de verkopers, waar 
het beslist: "Zegt voor recht dat bij gebreke van (de verweerder) daaraan te voldoen, on-
derhavig vonnis geldt als titel voor (de eisers) en dat zij het diens overeenkomstig zullen 
mogen laten overschrijven ten kantore van de heer bewaarder van hypotheken terwijl zij 
zich van al hun verplichtingen als koper zullen bevrijden door gelijktijdige storting van 
950.000 BEF in de Deposito- en Consignatiekas".

Het arrest van 29 september 1988 van het Hof van Beroep te Gent spreekt evenmin eni-
ge veroordeling uit lastens de eisers, nu het de vorderingen van de verweerder strekkende 
tot de verbreking van de bekomen titel wegens wanbetaling en schadevergoeding onge-
grond verklaart in het dispositief: "Verklaart de hoofdvordering van (de verweerder) in al 
haar onderdelen ongegrond"; op de motieven: "De betaling heeft als tegenprestatie de af-
levering van het goed 'zuiver en onbelast'. Waar (de verweerder) niet het nodige deed tot 
doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn (de eisers) gerechtigd zich te beroepen 
op artikel 1653 van het Burgerlijk Wetboek en de betaling op te schorten. Om dezelfde re-
den kan in de huidige stand van zaken van geen schadevergoeding lastens (de eisers) spra-
ke zijn en kunnen zij evenmin tot betaling van de koopprijs worden verplicht".

Er is dan ook geen veroordeling van de eisers voorhanden waarvan de verweerder de 
uitvoering kan vorderen, maar enkel de principiële vaststelling van een verplichting tot 
betaling van een som, die evenwel niet kan afgedwongen worden omdat zij krachtens de 
wet opgeschort wordt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de vordering van de verweer-
der niet verjaard is, niet wettig verantwoordt op het motief dat verjaring, van het vonnis 
van 7 februari 1974 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk of van het arrest van 
29 september 1988 van het Hof van Beroep te Gent, niet aan de orde kan zijn vooraleer 
dertig jaar verlopen zijn, vermits geen van beide beslissingen een veroordeling van eisers 
uitspreken, die verweerder dan ook niet middels een actio judicati kan uitvoeren (Schen-
ding van de artikelen 1650,1653, 2262 voor zijn vervanging door de wet van 10 juni 1998, 
2262bis, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de aangehaalde wet 
van 10 juni 1998), minstens de op 22 mei 2000 door verweerder ingestelde vordering niet 
strekt tot uitvoering van enige uitgesproken veroordeling lastens de eisers (Schending van 
de artikelen 1650,1653, 2262 voor zijn vervanging door de wet van 10 juni 1998, 2262bis, 
§1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de aangehaalde wet van 10 
juni 1998) terwijl, voor het overige, de op 22 mei 2000 door verweerder ingestelde vorde-
ring tot betaling van de op dat ogenblik meer dan 30 jaar geleden op 18 juli 1969 afge-
sproken verkoopprijs verjaard is (Schending van artikel 2262bis, §1, eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek en 10 van de wet van 10 juni 1998) geen oorzaak van schorsing of 
stuiting aangeduid zijnde door de appelrechters (Schending van de artikelen 2244, 2248 
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en 2251 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het middel gaat er volledig van uit dat er te dezen geen veroordeling van de 

eisers voorhanden was, maar enkel de principiële vaststelling van een verplich-
ting tot betaling van een som die evenwel niet kan afgedwongen worden omdat 
zij krachtens de wet opgeschort wordt.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat zowel het 
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk van 7 februari 1974 als 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 29 september 1988 de verplichting 
tot betaling van de koopprijs inhouden.

De verweerder kon die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati, zoals 
de bestreden beslissing vaststelt.

3. Voor het overige gaat het middel er ook van uit dat de door de verweerder 
op 22 mei 200 ingestelde vordering niet zou strekken tot uitvoering van enige 
lastens de eisers uitgesproken veroordeling.

Uit het proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 22 mei 2000 blijkt dat 
de verweerder de tenuitvoerlegging van het vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk beoogde.

4. Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 19

1° KAMER - 10 januari 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
VERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING EN DATUM - VASTSTELLING DOOR DE GRIFFIER.

2º GRIFFIE. GRIFFIER - GRIFFIER - NEERLEGGING VERZOEKSCHRIFT - VASTSTELLING VAN 
NEERLEGGING EN DATUM - BEWIJSWAARDE.

3º GRIFFIE. GRIFFIER - GRIFFIER - VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP - 
VASTSTELLING VAN DATUM VAN NEERLEGGING - GEVOLG.

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - VERZOEKSCHRIFT - DATUM VAN NEERLEGGING - VASTSTELLING 
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DOOR DE GRIFFIER - VERMELDING IN DE KENNISGEVING VAN HET HOGER BEROEP - GEVOLG.

1º  en  2°  De  vaststelling  door  de  griffier  dat  een  verzoekschrift  is  neergelegd  heeft  
authentieke bewijswaarde wat het feit zelf van de neerlegging betreft en de datum ervan.  
(Artt. 1317, 1319 en 1320 B.W.; Art. 173, tweede lid, 4° Ger.W.)

3º en 4° Wanneer de griffier vaststelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie is  
neergelegd op een bepaalde datum, dient de rechter aan te nemen dat het verzoekschrift  
op die datum ter griffie is neergelegd en aan die vastgestelde neerlegging de wettelijke  
gevolgen toe  te  kennen,  ook  indien  het  verzoekschrift  met  de  post  aan de griffie  is  
toegezonden of door een tussenpersoon is neergelegd; de vermelding van de datum van 
neerlegging in de kennisgeving van het hoger beroep is daarbij  niet  bepalend1.  (Artt. 
1317, 1319 en 1320 B.W.; Artt. 173, tweede lid, 4° en 1056, 2° Ger.W.)

(V. e.a. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE AQUA RAMA e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0149.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 oktober 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1317, eerste lid, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 48, 52, 54, 57, 170, 173, eerste lid, 3° en tweede lid, 4°, 1051, 1056, 2° en 

1056, 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van 

de postdienst;
- de artikelen 71 en 79, §1 van het ministerieel besluit van 12 januari 1970 houdende 

reglementering van de postdienst.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden vonnis van 12 oktober 2006 verklaart de Rechtbank van Eerste Aan-

leg te Veurne het hoger beroep van de eisers tegen het vonnis van 26 mei 2005 van de 
vrederechter van het kanton Veurne-Nieuwpoort, waarbij de hoofdvordering van de eerste 
verweerster in veroordeling van de eisers tot betaling van een bedrag van 4.265,09 euro 
ontvankelijk en geheel gegrond verklaard werd en de tussenvordering van de eisers tot 
vernietiging van de beslissingen van de algemene vergadering van de eerste verweerster 
van 24 oktober 2005 alsmede de tegenvordering van de eisers tot  aanstelling van een 
voorlopige syndicus ongegrond verklaard werden, onontvankelijk wegens laattijdigheid 
en wijst het dienvolgens af, en dit op de volgende gronden:

Het exemplaar van de beroepsakte, neergelegd door (de eisers) en door de griffie ver-
stuurd aan (de verweerders), werd ter griffie afgestempeld op 9 augustus 2005 en de bege-
leidende brief van de griffier dateert eveneens van 9 augustus 2005.

Het exemplaar van de beroepsakte, neergelegd in het procedurebundel van het gerechts-

1 Zie Cass., 27 nov. 1997, A.R. C.97.0213.N, nr. 512.
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dossier, draagt eveneens de stempel van 9 augustus 2005.
Naderhand werd de datum echter doorstreept en vervangen door 28 juli 2005.
(De eisers) tonen aan dat zij op 27 juli 2005 een aangetekende brief verstuurden met 

ontvangstmachtiging, afgestempeld op 28 juli 2005 (stuk 1 eisers).
In beginsel is het aanvangspunt van de termijn van hoger beroep de betekening van het 

vonnis (artikel 1051, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Er zijn vier vormen van hoger hoofdberoep, met name:
- hoger beroep bij verzoekschrift
- hoger beroep bij akte van gerechtsdeurwaarder 
- hoger beroep bij ter post aangetekende brief 
- hoger beroep bij conclusie
(De eisers) opteerden voor het aantekenen van hoger hoofdberoep bij verzoekschrift.
Het verzoekschrift moet, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, worden 

ingediend op de griffie van het gerecht in hoger beroep en door de griffier aan de gedaag-
de partij, en in voorkomend geval aan haar advocaat bij gerechtsbrief ter kennis worden 
gebracht, en wel uiterlijk op de eerste werkdag nadat het is ingediend (artikel 1056, 2° van 
het Gerechtelijk Wetboek).

De wet voorziet derhalve dat het verzoekschrift moet worden "ingediend" op de griffie, 
dit in tegenstelling tot het aantekenen van hoger beroep bij akte van gerechtsdeurwaarder 
of per post aangetekende brief (...).

Het feit dat (de eisers) de beroepsakte "tijdig" verstuurden is irrelevant in het geval ho-
ger beroep werd aangetekend bij verzoekschrift.

Hoofdberoep bij ter post aangetekende brief werd door de wetgever voorzien in artikel 
1056, 3° van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze wijze van hoger beroep is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld in het tuchtrecht en in bepaalde arbeidszaken, doch niet  in het geval dat 
thans aan de rechtbank wordt voorgelegd.

(De  eisers)  bewijzen  derhalve niet  wanneer  het  verzoekschrift  werd  "ingediend"  of 
"neergelegd" ter griffie, enkel dat zij het tijdig zouden verstuurd hebben bij aangetekende 
brief.

Bovendien blijkt uit de begeleidende brief vanwege de griffie (stuk C1 verweerders) dat 
de brief door de griffie verstuurd werd op 9 augustus 2005.

Rekening houdende met de bepalingen van artikel 1056, 2° van het Gerechtelijk Wet-
boek (zie hoger) blijkt dus dat de griffier aan (de verweerders) en hun raadsman de be-
roepsakte opstuurde op 9 augustus 2005, zijnde uiterlijk de eerste werkdag nadat het is in-
gediend, zijnde 9 augustus 2005.

Het beroep is derhalve laattijdig en dient als onontvankelijk te worden afgewezen.
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens het artikel 1056, 2° van het Gerechtelijk Wetboek wordt het hoger beroep inge-

steld bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, inge-
diend wordt op de griffie van het gerecht in hoger beroep.

Dit hoger beroep wordt ingesteld op de datum van de indiening van het verzoekschrift 
op de griffie. Indien het verzoekschrift per aangetekende brief naar de griffie wordt ver-
zonden, dan wordt het hoger beroep ingesteld op de datum van ontvangst van het verzoek-
schrift op de griffie.
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Wanneer de wet bepaalt dat een akte ter griffie dient te worden ingediend, dan veron-
derstelt dit, in principe, de tussenkomst van de griffier die de akte ontvangt. Vermits de 
termijnen om hoger beroep in te stellen vervaltermijnen zijn, is het uit overwegingen van 
rechtszekerheid noodzakelijk  dat  de  griffier  de  datum van indiening van het  verzoek-
schrift tot hoger beroep vaststelt en dat hij hieraan authenticiteit verleent. Luidens het arti-
kel 173, tweede lid, 4° van het Gerechtelijk Wetboek geeft de griffier inderdaad akte van 
de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld en verleent 
hij er authenticiteit aan.

De wet bepaalt niet op welke wijze de griffier akte moet verlenen van het indienen van 
een verzoekschrift tot hoger beroep, zodat dit in de praktijk kan gebeuren door een ver-
melding van de datum van de neerlegging op het verzoekschrift zelf. Wanneer die vermel-
ding op het verzoekschrift aangebracht wordt door middel van een stempel, dan dient die 
vermelding door de griffier ondertekend te zijn opdat zij authentieke bewijswaarde zou 
genieten.

Die vermelding heeft in dat geval inderdaad authentieke bewijswaarde vermits de da-
tum waarop het verzoekschrift ter griffie werd ingediend, een gegeven is waarvan de grif-
fier, binnen de perken van zijn ambt, de juistheid kan of moet nagaan.

Op de eerste bladzijde van het verzoekschrift tot hoger beroep, ingediend door de eisers 
in de zaak A.R. nr. 05/455/A ter griffie van de appelrechters, dat in het dossier van de 
rechtspleging berust  en waarvan een voor  eensluidend verklaard afschrift  aan huidige 
voorziening wordt gevoegd, werd een stempel aangebracht met de volgende tekst:

"Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van 1ste aanleg te Veurne op 28 juli 2005
De hoofdgriffier".
Deze stempel werd ondertekend door de hoofdgriffier, zodat de vermelding dat het ver-

zoekschrift op de griffie van de appelrechters werd neergelegd op 28 juli 2005, authentie-
ke bewijswaarde geniet, zolang zij niet het voorwerp uitmaakt van de speciale procedure 
tot betichting van valsheid.

Het bestreden vonnis stelt vast dat het exemplaar van de beroepsakte, neergelegd in het 
procedurebundel van het rechtsplegingdossier, eveneens de stempel draagt van 9 augustus 
2005 maar dat die datum naderhand doorgestreept werd en vervangen werd door 28 juli 
2005.

Daardoor wordt de authentieke vermelding dat het verzoekschrift werd neergelegd op 
28 juli 2005 niet tegengesproken, nu de datum van 9 augustus 2005 werd doorgestreept en 
vervangen door een stempel met de vermelding dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter 
griffie werd neergelegd op 28 juli 2005, welke stempel ondertekend werd door de hoofd-
griffier, zodat die vermelding authentieke bewijswaarde heeft. Het bestreden vonnis stelt 
immers niet vast dat die vermelding het voorwerp uitmaakt van een procedure tot betich-
ting wegens valsheid of dat zij dubbelzinnig zou zijn.

Door desalniettemin te beslissen dat de eisers niet bewijzen wanneer het verzoekschrift 
werd neergelegd of ingediend ter griffie, miskent het bestreden vonnis de authentieke be-
wijswaarde van de door de hoofdgriffier op het verzoekschrift aangebrachte en onderte-
kende vermelding dat dit verzoekschrift werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Veurne op 28 juli 2005 (schending van de artikelen 1317, eerste lid, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 173, tweede lid, 4° en 1056, 2° van het Ge-
rechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikelen 170 en 173, eerste lid, 3° van het 
Gerechtelijk Wetboek).

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 a quo.

Te dezen bestond er tussen partijen geen betwisting over het feit dat het vonnis van de 
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eerste rechter van 26 mei 2005 op verzoek van de verweerders aan de eisers betekend 
werd op 29 juni 2005, zoals overigens vastgesteld in het niet bestreden tussenvonnis van 
de appelrechters van 29 juni 2006 (folio 548, vierde laatste lid).

Het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op 28 juli 2005, werd derhalve inge-
steld binnen de maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis a quo, termijn die 
conform artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek een aanvang neemt de dag na de beteke-
ning en krachtens artikel 54 van voornoemd wetboek gerekend wordt van de zoveelste tot 
de dag vóór de zoveelste, de beroepstermijn zijnde een in maanden bepaalde termijn, en 
derhalve verstreek op 29 juli 2005.

Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis niet wettig beslist heeft tot de laattij-
digheid van eisers' hoger beroep en derhalve tot de afwijzing ervan als onontvankelijk 
(schending van de artikelen 48, 52, 54, 57, 1051 en 1056, 2° van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Het bestreden vonnis kon die beslissing evenmin wettig verantwoorden op grond van 
het feit dat het verzoekschrift tot hoger beroep pas bij gerechtsbrief van 9 augustus 2005 
door de griffier aan verweerders en hun raadsman ter kennis gebracht werd overeenkom-
stig het artikel 1056, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, nu deze kennisgeving van het ho-
ger beroep geen invloed uitoefent op de regelmatigheid van het verzoekschrift tot hoger 
beroep  en  mitsdien  zonder  gevolg  is  voor  de  ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep 
(schending van alle hiervoren aangehaalde wetsbepalingen en meer in het bijzonder arti-
kel 1056, 2° van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De vaststelling door de griffier dat een verzoekschrift is neergelegd heeft 

authentieke bewijswaarde inzonderheid wat het feit zelf van de neerlegging be-
treft en de datum ervan.

2. Wanneer de griffier vaststelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter grif-
fie is neergelegd op een bepaalde datum, dient de rechter aan te nemen dat het 
verzoekschrift op die datum ter griffie is neergelegd en aan die vastgestelde neer-
legging de wettelijke gevolgen toe te kennen, ook indien het verzoekschrift met 
de post aan de griffie is toegezonden of door een tussenpersoon is neergelegd.

3. De vermelding van de datum van neerlegging in de kennisgeving van het 
hoger beroep is daarbij niet bepalend.

4.  De appelrechters  stellen vast  dat  blijkens de griffiestempel  het  verzoek-
schrift tot hoger beroep van de eisers is neergelegd op 9 augustus 2005 en dat 
deze datum naderhand is "doorstreept" en vervangen door 28 juli 2005. Zij stel-
len niet vast dat die vervangende vermelding het voorwerp uitmaakt van een pro-
cedure tot betichting wegens valsheid.

5. Door, zonder enige betwisting over de "doorstreping" van de vermelding op 
het verzoekschrift en de vervanging ervan door de vaststelling van de griffier dat 
het verzoekschrift op 28 juli 2005 is neergelegd, te oordelen dat het verzoek-
schrift op 9 augustus is neergelegd, miskennen de appelrechters het authentiek 
karakter van de vaststelling door de griffier van de neerlegging en van de datum 
ervan.
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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 vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

dend in hoger beroep.

10 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslagge-
ver:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 20

1° KAMER - 10 januari 2008

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID — 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - 
TEKORTKOMING AAN CONTRACTUELE VERBINTENISSEN - GESCHIL TUSSEN KOOPLIEDEN EN DAAD VAN 
KOOPHANDEL - TIJDSTIP.

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - 
BEVOEGDHEID EN AANLEG - TEKORTKOMING AAN CONTRACTUELE VERBINTENISSEN - GESCHIL 
TUSSEN KOOPLIEDEN EN DAAD VAN KOOPHANDEL - TIJDSTIP.

1º en 2° Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om 
kennis te nemen van een geschil over een tekortkoming aan contractuele verbintenissen,  
dient te worden bepaald of op het ogenblik van de tekortkoming, de partijen kooplieden 
waren en de contractuele verbintenis een daad van koophandel was1.  (Artt. 573, 1° en 
577, tweede lid Ger.W.)

(BREENDONKSE IMMOBILIËN FINANCIËLE INDUSTRIËLE COMMERCIËLE MAATSCHAPPIJ N.V. T. Mrs. 
B. VERDOODT en F. DE KEERSMAECKER, curatoren over de faillissementen van VERBIST N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0295.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, gewezen op 14 maart 2006 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen en op 16 februari 2007 (- bij 
materiële vergissing gesteld als 22 maart 2007 -) door de Rechtbank van Koop-
handel te Mechelen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 

1 Zie Cass., 18 mei 1984, A.R. 4410, A.C. 1983-84, nr. 533.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 9, 577 en 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van 14 maart 2006 van de eerste kamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Mechelen oordeelt dat deze rechtbank niet bevoegd is om kennis te ne-
men van het hoger beroep van de eiseres en verzendt de zaak naar de Rechtbank van 
Koophandel te Mechelen op grond van de volgende overwegingen (bladzijde zes en ze-
ven):

"2.1
(De verweerders) betwisten de bevoegdheid van deze rechtbank, zetelend in (...) hoger 

beroep, onder verwijzing naar artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, stel-
lende dat de rechtbank van koophandel als appelrechter bevoegd is.

2.2
Artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat het hoger beroep tegen 

de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen tussen 
kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt of 
inzake geschillen betreffende wisselbrieven, wordt gebracht voor de rechtbank van koop-
handel.

2.3
Er wordt niet betwist dat zowel (de eiseres) als de gefailleerde vennootschappen hande-

laars waren, zodat een handelshuurovereenkomst tussen hen, waarvan het bestaan door 
(de eiseres) als rechtsgrond wordt aangehaald, tussen deze vennootschappen een daad van 
koophandel zou uitmaken.

Op grond van artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek is de (appel)rechter 
tegen een door de vrederechter in eerste aanleg uitgesproken vonnis betreffende een be-
weerde handelshuurovereenkomst dan ook de rechtbank van koophandel.

De  vaststelling  dat  het  een  geschil  tussen  kooplieden  betreft  volstaat  (zie  Cass. 
07.01.1998, Arr. Cass. 1998, 11 - ook door (de eiseres) aangehaald).

2.4
Het feit dat thans de curatoren, die geen handelaars zijn, optreden in plaats van en ter 

vertegenwoordiging van de gefailleerde vennootschappen doet daaraan niets af.
De hoedanigheid van handelaar moet voor de toepassing van artikel 577, tweede lid van 

het Gerechtelijk Wetboek worden beoordeeld op grond van de hoedanigheid die bestond 
op het ogenblik dat de betreffende daden werden gesteld (Cass. 30.04.1999., R.W. 1999-
2000, 1036 - eveneens door (de eiseres) aangehaald).

2.5
Uit de volgehouden uiteenzetting van (de eiseres) kan geen twijfel overblijven dat de 

beweerde overeenkomsten tussen haarzelf  en de gefailleerde vennootschappen dateren 
van ruim voor het vonnis van faillietverklaring.

De betwistingen over een beweerde overeenkomst die door de curatoren ten behoeve 
van de boedel met (de eiseres) in hoger beroep zou zijn aangegaan is een accessorium dat 
het principale dient te volgen.
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De rechtbank van koophandel is derhalve bevoegd in hoger beroep kennis te nemen van 
de zaak".

Het bestreden vonnis van 22 maart 2007 van de derde kamer van de Rechtbank van 
Koophandel te Mechelen neemt kennis van het hoger beroep van de eiseres en verklaart 
dit ontvankelijk doch ongegrond na de volgende vaststellingen te hebben gedaan:

(bladzijde 1 en 2):
"Gelet op het vonnis van de vrederechter van het kanton Willebroek van 6 juni 2005.
Gelet op het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd ter griffie van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Mechelen op 9 september 2005.
Gelet op het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 14 maart 

2006 waarbij de zaak werd verzonden naar de Rechtbank van Koophandel te Mechelen".
(bladzijde vier en vijf):
"Tegen (het vonnis van de vrederechter) werd hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift 

in hoger beroep, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen 
op 9 september 2005.

Dit hoger beroep strekte ertoe het bestreden vonnis te doen hervormen, waarbij de oor-
spronkelijke vorderingen werden hernomen doch waarbij (de eiseres) tevens voorbehoud 
vroeg voor de bezettingsvergoedingen vanaf 8 juni 2005 alsmede voor de vergoedingen 
voor de verdere ontruiming van het industrieel pand en meer bepaald voor de waardeloze 
afval die werd achtergelaten.

Bij vonnis van 14 maart 2006 werd deze zaak verzonden naar de Rechtbank van Koop-
handel te Mechelen".

Grieven
Het voor de vrederechter te Willebroek gebrachte geschil behoorde tot diens bijzondere 

bevoegdheid. Op grond van artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de vrede-
rechter immers, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van geschillen betreffende 
de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ont-
staan uit de verhuring van een handelszaak.

Op grond van artikel 577, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank 
van eerste aanleg in hoger beroep kennis van de vonnissen door de vrederechter in eerste 
aanleg gewezen.

Die algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg moet slechts wijken 
voor die van de rechtbank van koophandel wanneer het door de vrederechter beslechte ge-
schil gerezen is tussen kooplieden betreffende handelingen die de wet als daden van koop-
handel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven.

De volstrekte bevoegdheid of de bevoegdheid ratione materiae van de rechtscolleges 
kan luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek niet worden uitgebreid tenzij de wet 
anders bepaalt en is bijgevolg van openbare orde.

Uit de vermeldingen van de bestreden vonnissen blijkt dat het geschil is gerezen tussen, 
enerzijds, de eiseres, handelaar, en, anderzijds, de verweerders, curatoren, en dat het ge-
schil betrekking had op de gevolgen van een beweerde handelshuurovereenkomst tussen 
de eiseres en de gefailleerde vennootschappen, alsook op de bezetting nadien van het goed 
door de verweerders.

Een dergelijk geschil tussen een curator en een koopman wordt door de wet niet toege-
wezen aan de rechtbank van koophandel, zitting houdend in hoger beroep.

Door zichzelf onbevoegd te verklaren, de rechtbank van koophandel als bevoegde rech-
ter aan te duiden en de zaak naar de rechtbank van koophandel te verzenden, breidt het 
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vonnis van 14 maart 2006 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen de bevoegd-
heid van de rechtbank van koophandel uit (schending van de artikelen 9, 577 en 591, 1° 
van het Gerechtelijk Wetboek) en laat het na een uitspraak te doen over een geschil dat tot 
haar bevoegdheid behoort (schending van de artikelen 9, 577 en 591, 1° van het Gerechte-
lijk Wetboek) terwijl het de rechtbank van koophandel uitspraak laat doen over een ge-
schil dat niet tot de bevoegdheid behoort van de rechtbank van koophandel (schending 
van de artikelen 9, 577 en 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek).

De nietigheid van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 14 maart 2006 
brengt de nietigheid met zich mee van het vonnis van de rechtbank van koophandel van 
16 februari 2007. De vernietiging van de eerste beslissing, die de rechtbank van koophan-
del aanwijst als bevoegde rechter, strekt zich immers uit tot de beslissing die de rechtbank 
van koophandel na deze verwijzing ten gronde neemt wegens het verband tussen deze bei-
de beslissingen: de tweede beslissing is het gevolg van de eerste.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrede-

rechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van geschillen betreffende 
de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen 
die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak.

Krachtens artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het ho-
ger beroep tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen 
inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als 
daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven, 
gebracht voor de rechtbank van koophandel.

Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om 
kennis te nemen van een geschil over een tekortkoming aan contractuele verbin-
tenissen, dient te worden bepaald of op het ogenblik van de tekortkoming, de 
partijen kooplieden waren en de contractuele verbintenis een daad van koophan-
del was.

2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de vordering door de eiseres, een naamlo-
ze vennootschap, ingesteld, gericht is tegen de failliete vennootschappen en ge-
baseerd is op de contractuele verbintenissen van die failliete vennootschappen en 
op de tekortkoming die deze vennootschappen hadden begaan.

3. Het middel vecht het bestreden vonnis niet aan in zoverre het ook oordeelt: 
"De betwistingen over een beweerde overeenkomst die door de curatoren ten be-
hoeve van de boedel met (de eiseres) zou zijn aangegaan, is een accessorium dat 
het principale dient te volgen".

4. Door te beslissen dat de rechtbank van koophandel bevoegd was om kennis 
te nemen van het hoger beroep tegen de beslissing van de vrederechter, schendt 
de appelrechter de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.

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



72 HOF VAN CASSATIE 10.1.08 - Nr. 20 

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

10 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslagge-
ver:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 21

1° KAMER - 11 januari 2008

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - FEITEN 
OF OMSTANDIGHEDEN DIE PLAATSVINDEN GEDURENDE DE 
WAARBORGPERIODE - RECHTSVORDERING - VERVALTERMIJN.

Het arrest dat, om de exceptie van verval van de administratie te verwerpen, de klacht van 
de aannemer over feiten van vóór de voorlopige oplevering en de verwerping ervan door 
de administratie, aanmerkt als feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de 
waarborgperiode, schendt artikel 18, §2, M.B. 10 aug. 19771.  (Art. 18, §2 M.B. 10 aug. 
1977)

(WAALS GEWEST – Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium T. BOUYGUES BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0375.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, §1, 3, 4 en 6, 18, §1 en 2 en 43, inzonderheid §4 van het ministerieel 

besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoor-
waarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, vóór de wijzi-
ging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, hierna A.A.V.;

- artikel 3, inzonderheid §1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 22 april 1977 be-
treffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten zo-
als het werd gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 1980 en 20 augustus 
1981;

- algemeen rechtsbeginsel waarvan de hierna aangewezen wetsbepalingen, behalve arti-
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, bijzondere toepassingen vormen, volgens hetwelk 

1 Art. 18, §2 M.B. 10 aug. 1977, vóór de wijziging ervan bij M.B. 8 okt.1985.
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overmacht het verval dat voortvloeit uit het verstrijken van een bij de wet voorgeschreven 
termijn, enkel kan beletten zolang de persoon die de handeling moet verrichten, in de vol-
strekte onmogelijkheid verkeert te handelen;

- de artikelen 50, 56, derde lid, 57, 748, §2, 1048, 1051, 1073, 1078, 1129 en 1136 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 203 en 373, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 54, eerste lid en 71, tweede lid van titel VIII van boek I van het Wetboek 

van Koophandel;
- de artikelen 1134, 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de onoverkomelijke 

dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten het verval dat voortvloeit uit het verstrijken 
van een bij de wet voorgeschreven termijn, enkel kan beletten zolang de persoon die de 
handeling moet verrichten, in de volstrekte onmogelijkheid verkeert te handelen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de exceptie van verval die de eiser, op grond van het in het middel 

aangewezen artikel 18, §2 van de A.A.V. tegen de oorspronkelijke vordering van de ver-
weerster had opgeworpen.

Het verklaart bijgevolg het hoger beroep van de eiser niet-gegrond, verwijst de zaak 
naar de eerste rechter en veroordeelt de eiser in de appelkosten.

Het arrest grondt die beslissingen hierop: 
"8. Artikel 18 van de algemene aannemingsvoorwaarden die vastgelegd zijn in het mi-

nisterieel  besluit  van 10 augustus 1977,  zoals het toen van toepassing was,  luidde als 
volgt:

§1. Elke rechtsvordering van de aannemer die steunt op de in artikel 16, §1 en §2, be-
doelde feiten en omstandigheden moet op straffe van verval binnen de termijnen voorzien 
in artikel 16, §3 en §4 en in artikel 17, worden voorafgegaan door een inlichting en een 
geschreven aanvraag.

§2. In elk geval moet iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe 
van verval en onverminderd bovenstaande §1, door de aannemer worden ingediend ten 
laatste een jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken of na de volledige 
keuring van de gezamenlijke leveringen.

Iedere rechtsvordering die steunt op feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedu-
rende de waarborgperiode, of die betrekking heeft  op boeten wegens vertraging, moet 
nochtans, op straffe van verval, worden ingesteld ten laatste een jaar na het verstrijken van 
de waarborgperiode, zoals voorzien bij artikel 16, §4, 2°.

§3. De termijnen waarvan sprake in §2 hierboven worden verlengd met de tijd die ver-
streken is tussen de datum waarop het geschil voor het Hoog Comité van Toezicht wordt 
gebracht en deze welke de procedure, overeenkomstig het organiek reglement van dit Co-
mité definitief sluit.

Indien het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt van besprekingen tussen de partijen 
en de beslissing van het bestuur minder dan drie maanden vóór het verstrijken of helemaal 
niet binnen deze termijnen werd betekend, worden deze verlengd tot op het einde van de 
derde maand die deze van de betekening van de beslissing volgt.

1°. Feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperiode.
9. De (eiser) houdt staande dat het indienen van de klacht door de aannemer niet valt 

onder het begrip 'feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperio-
de', evenmin als de verwerping van die klacht door het bestuur. In de letterlijke zin van de 
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term vonden er geen nieuwe feiten of omstandigheden plaats betreffende de uitvoering 
van de opdracht of de toepassing van de waarborg

Tot feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperiode behoren 
niet de klacht zelf, de afwikkeling ervan of de weigering ten gevolge daarvan, maar wel 
de feiten en omstandigheden die aan de klacht ten grondslag liggen. In deze zaak heeft de 
aannemer eenzijdig  een vordering ingesteld  binnen de contractuele  termijn  maar  deze 
steunt op een uitvoeringsprobleem van de opdracht betreffende het normale verloop er-
van, nog voor de oplevering ervan, en niet op concrete omstandigheden die plaatsvonden 
gedurende de waarborgperiode.

Aldus zou de ruimere zienswijze, die (de verweerster) voorstaat en door de eerste rech-
ter wordt gevolgd, artikel 18, §2, tweede lid van de algemene aannemingsvoorwaarden 
schenden.

10. (De verweerster) oordeelt daarentegen dat onder feit na de voorlopige oplevering 
moet worden verstaan 'elke weigering om gunstig te reageren op een klacht van de aanne-
mer (...) wanneer die weigering pas na de voorlopige oplevering zeker is geworden' en 
steunt daartoe op een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, 6e kamer, van 19 april 
1958,  dat  wordt  aangehaald en onderschreven door  FLAMME,  DE GRAND RY en MATHEÏ, 
Commentaire pratique, 3e ed., nr. 349, alsook op andere rechterlijke beslissingen.

11. Het staat vast (en het wordt door de (eiser) niet betwist) dat, indien het begrip feiten 
of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperiode in deze zaak wordt 
aangenomen, de rechtsvordering ingesteld werd gedurende de verlengde termijn van arti-
kel 18, §2, tweede lid van de algemene aannemingsvoorwaarden.

12. Gelet op de hierboven uiteengezette gegevens, kan het niet worden betwist dat de 
klacht van de aannemer berust op gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de uitvoering 
van de opdracht (bevelen tot stillegging, onderbrekingen, wijziging van het voorwerp van 
de opdracht, werkzaamheden buiten de opdracht, enz.), en bijgevolg vóór de voorlopige 
oplevering.

De aannemer kon echter zijn klacht onmogelijk volledig becijferen en ze vóór de voor-
lopige oplevering indienen.

13. De indiening van de klacht door de aannemer na de voorlopige oplevering en de 
weigering van die klacht door het bestuur, waarvan bij brief van 23 mei 1990 kennis is ge-
geven,  vormen in  deze zaak feiten of  omstandigheden die  plaatsvinden gedurende de 
waarborgperiode, in de zin van artikel 18, §2, tweede lid van het ministerieel besluit van 
10 augustus 1977 (cf. FLAMME,  DE GRAND RY en MATHEÏ,  Commentaire pratique, 5e ed., 
deel 2, nr. 348 en aangehaalde rechtspraak).

Die bepaling zegt niet dat de aldus ingediende klacht en de weigering ervan door het 
bestuur, die allebei binnen de waarborgperiode vallen, betrekking moeten hebben op fei-
ten of omstandigheden die zelf plaatsvonden na de voorlopige oplevering.

Bijgevolg is er geen sprake van verval".
Grieven
Eerste onderdeel
De eerste zin van het in het middel aangewezen artikel 18, §2 van de A.A.V., zoals van 

toepassing in deze zaak, luidt als volgt: "in elk geval moet iedere rechtsvordering betref-
fende een overeenkomst op straffe van verval (...), door de aannemer worden ingediend 
ten laatste een jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken of na de volledi-
ge keuring van de gezamenlijke leveringen".

Die bepaling was van toepassing op de litigieuze opdracht op grond van het in het mid-
del aangewezen artikel 3, §1, 1° en 2° en §2 van het koninklijk besluit van 22 april 1977.
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Het arrest verwerpt de exceptie van verval die de eiser, op grond van voornoemd artikel 
18, §2, had opgeworpen tegen de oorspronkelijke vordering van de verweerster, en grondt 
die verwerping hierop:

"13. De indiening van de klacht door de aannemer na de voorlopige oplevering en de 
weigering van die klacht door het bestuur, waarvan bij brief van 23 mei 1990 kennis is ge-
geven,  vormen in  deze zaak feiten of  omstandigheden die  plaatsvinden gedurende de 
waarborgperiode, in de zin van artikel 18, §2, tweede lid van het ministerieel besluit van 
10 augustus 1977 (cf. FLAMME,  DE GRAND RY en MATHEÏ,  Commentaire pratique, 5e ed., 
deel 2, nr. 348 en aangehaalde rechtspraak).

Die bepaling zegt niet dat de aldus ingediende klacht en de weigering ervan door het 
bestuur, die allebei binnen de waarborgperiode vallen, betrekking moeten hebben op fei-
ten of omstandigheden die zelf plaatsvonden na de voorlopige oplevering".

Aldus miskent het arrest het wettelijk begrip feiten of omstandigheden die plaatsvinden 
gedurende de waarborgperiode, in de zin van het in middel aangewezen artikel 18, §2, 
tweede zin van de A.A.V. en schendt het bijgevolg die bepaling.

Die tweede zin, waarin het bijwoord 'nochtans' voorkomt, is immers een afwijking van 
de regel vermeld in de eerste zin van artikel 18, §2, en moet, bijgevolg, beperkend worden 
uitgelegd.

Zij doelt op "iedere rechtsvordering, die steunt op feiten of omstandigheden die plaats-
vinden gedurende de waarborgperiode".

Verweersters vordering steunt echter niet op haar klacht of de verwerping ervan, maar 
op de feiten waarop haar klacht is gegrond en die de oorzaak van haar vordering uitma-
ken.

Het arrest stelt uitdrukkelijk vast "dat de klacht van de aannemer berust op gebeurtenis-
sen die plaatsvonden tijdens de uitvoering van de opdracht (...),  en bijgevolg vóór de 
voorlopige oplevering" en stelt  aldus vast  dat de gebeurtenissen plaatsvonden vóór de 
waarborgperiode, die ingaat "vanaf de datum van de voorlopige oplevering" (artikel 43, 
§4 A.A.V.).

Volgens de gedachtegang van het bestreden arrest dat de klacht van de aannemer niet 
vóór de voorlopige oplevering zou mogen worden ingediend en een feit zou uitmaken dat 
plaatsvond gedurende de waarborgperiode in de zin van artikel 18, §2, tweede zin, zou de 
eenjarige termijn, waarin de eerste zin van dat artikel in de regel voorziet, trouwens nooit 
toepassing vinden, aangezien de rechtsvordering van de aannemer altijd zou steunen op 
een feit dat plaatsvond gedurende de waarborgperiode, namelijk zijn klacht, die niet vóór 
die waarborgperiode zou mogen worden ingediend.

Doordat het arrest de door de eiser opgeworpen exceptie van verval verwerpt op grond 
van de hierboven weergeven onwettige redenen, schendt het bijgevolg de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden en inzonder-
heid artikel 18, §2, ervan, en voor zoveel als nodig, het in het middel aangewezen artikel 
3, §1, 1° en 2°, en §2 van het koninklijk besluit van 22 april 1977.

Doordat het bestreden arrest weigert het verval aan te nemen van verweersters vorde-
ring die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, miskent het overigens de 
verbindende kracht van die overeenkomst en schendt het, bijgevolg, artikel 1134 van het 
Burgerlijk  Wetboek.  Bovendien  oordeelt  het  arrest  dat  de  verweerster  "echter  (haar) 
klacht  onmogelijk  volledig  (kon)  becijferen  en  ze  vóór  de  voorlopige  oplevering 
indienen".

Geen enkele bepaling van de A.A.V. zegt evenwel dat een klacht van de aannemer 
slechts mag worden ingediend als zij volledig becijferd is.

De raming van zijn klacht door de aannemer kan immers slechts voorlopig zijn (artikel 
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16, §1, 3, 4 en 6 van de A.A.V.).
Hieruit volgt dat het arrest, doordat het de verwerping van de door de eiser opgeworpen 

exceptie van verval hierop grondt dat de verweerster onmogelijk haar klacht vóór de voor-
lopige oplevering had kunnen indienen, de in het middel aangewezen bepalingen van de 
A.A.V., en inzonderheid de artikelen 16, §1, 3, 4 en 6, en 18, §2, ervan, schendt.

Tweede onderdeel
Ook al zou men moeten aannemen dat de verweerster onmogelijk had kunnen optreden 

vóór 11 februari 1988, de datum waarop zij een volledig klachtendossier samen met haar 
aangifte van schuldvordering heeft ingediend, dan nog had zij de eiser binnen het jaar na 
die datum moeten dagvaarden.

Overmacht kan immers het verval dat voortvloeit uit het verstrijken van een bij de wet 
voorgeschreven termijn, enkel beletten zolang de persoon die de handeling moet verrich-
ten, in de volstrekte onmogelijkheid verkeert te handelen.

Krachtens het in het middel aangewezen artikel 18, §2, eerste zin van de A.A.V. moest 
de rechtsvordering van de verweerster bijgevolg, op straffe van verval, uiterlijk één jaar 
na 12 januari 1988, datum van de voorlopige oplevering, zijn ingesteld.

De verweerster heeft trouwens haar volledige klachtendossier samen met haar aangifte 
van schuldvordering op 11 februari 1988 kunnen indienen.

Het bestreden arrest weigert het verval aan te nemen van een vordering die de verweer-
ster tegen het Wegenfonds ingesteld heeft op 16 augustus 1990, dus meer dan een jaar na 
de voorlopige oplevering en meer dan een jaar na de indiening van haar volledige klach-
tendossier samen met haar aangifte van schuldvordering, op 11 februari 1988, de datum 
waarop ieder beletsel voor de verweerster om haar klacht in te dienen hoe dan ook ver-
dwenen was. Bijgevolg:

1° miskent het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk overmacht 
het verval dat voortvloeit uit het verstrijken van een bij de wet voorgeschreven termijn, 
enkel kan beletten zolang de persoon die de handeling moet verrichten, in de volstrekte 
onmogelijkheid  verkeert  te  handelen  (miskenning  van  voornoemd  rechtsbeginsel  en 
schending van de in het middel aangewezen bepalingen die bijzondere toepassingen ervan 
zijn, namelijk de in het middel aangewezen artikelen van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het Wetboek van Koophandel, de artikelen 203 en 373, eerste lid van het Wetboek van 
Strafvordering en de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel 
als nodig, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de onoverkome-
lijke dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten het verval dat voortvloeit uit het ver-
strijken van een bij de wet voorgeschreven termijn, enkel kan beletten zolang de persoon 
die de handeling moet verrichten, in de volstrekte onmogelijkheid verkeert te handelen);

2° weigert het bestreden arrest op onwettige wijze het verval aan te nemen van eisers 
rechtsvordering die is ingediend na het verstrijken van de, zelfs verlengde, eenjarige ter-
mijn, als bepaald in het in het middel aangewezen artikel 18, §2, eerste zin van de A.A.V. 
(schending van voornoemd artikel 18, §2, eerste zin en, voor zoveel als nodig, van het in 
het middel aangewezen artikel 3, §1, 1° en 2° en §2 van het koninklijk besluit van 22 april 
1977).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
Krachtens artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou-

dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing op het ge-
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schil, moet iedere rechtsvordering betreffende een aannemingsovereenkomst op 
straffe van verval, door de aannemer worden ingediend ten laatste een jaar na de 
voorlopige oplevering van de gezamenlijke werken; iedere rechtsvordering die 
steunt op feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperi-
ode, of  die  betrekking heeft op boeten wegens vertraging, moet nochtans,  op 
straffe van verval, worden ingesteld ten laatste een jaar na het verstrijken van de 
waarborgperiode, zoals bepaald in artikel 16, §4, 2° van voornoemd besluit.

Het arrest stelt vast dat de verweerster na de voorlopige oplevering een klacht 
heeft ingediend betreffende "gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de uitvoe-
ring van de opdracht (...), en bijgevolg vóór de voorlopige oplevering" en dat zij, 
aangezien die klacht door het bestuur werd verworpen, de rechtsvordering heeft 
ingesteld meer dan een jaar na de voorlopige oplevering maar binnen de eenjari-
ge termijn na het verstrijken van de waarborgperiode.

Doordat het arrest, om eisers exceptie van verval te verwerpen, de klacht van 
de verweerster over feiten van vóór de voorlopige oplevering en de verwerping 
ervan door het bestuur, aanmerkt als feiten of omstandigheden die plaatsvinden 
gedurende de waarborgperiode, schendt het voornoemd artikel 18, §2.

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

11 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 22

1° KAMER - 11 januari 2008

1º ENERGIE - TARIEF VOOR DE TOEGANG TOT HET TRANSMISSIENET 
VAN ELEKTRICITEIT - AFGENOMEN ENERGIE - BEGRIP.

2º ENERGIE - TARIEF VOOR DE TOEGANG TOT HET TRANSMISSIENET 
VAN ELEKTRICITEIT - TARIEF VOOR HET BIJKOMEND VERMOGEN - BEREKENINGSWIJZE.

1º Onder het begrip "energie afgenomen door een netgebruiker" moet niet worden verstaan  
de energie die van dat net wordt afgenomen, maar wel de totaliteit van de energie die  
voornoemde  gebruiker  heeft  verbruikt,  wanneer  hij  zich  ook  ten  dele  bij  een  lokale  
productie-eenheid bevoorraadt; het tarief dat in functie van de afgenomen energie wordt  
vastgelegd, hoeft niet rechtstreeks van die energiestroom af te hangen, noch ermee in  
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verhouding te staan. (Art. 4, §1, 1° en §4, tweede lid, art. 5, §1, 1°, 4° en 5°, §2, tweede 
lid, §5, tweede lid en §6,tweede lid K.B. 4 april 2001)

2º Artikel 4, §3 K.B. 4 april 2001, dat verwijst naar één enkel tarief voor het bijkomend 
vermogen,  sluit  niet  uit  dat  voornoemd  tarief  verscheidene  samenlopende 
berekeningswijzen van dat bijkomend vermogen inhoudt. (Art. 4, §3 K.B. 4 april 2001)

(SOLVIC N.V. T. COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0107.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 12, inzonderheid §1 en 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisa-

tie van de elektriciteitsmarkt, voornoemde §1 zoals hij werd gewijzigd bij artikel 82 van 
de wet van 30 december 2001 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 23, inzonderheid §2, 
14° en 29bis, inzonderheid §1, 6° en §2 van de voornoemde wet van 29 april 1999, voor-
noemd artikel 29bis zoals het werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 27 juli 2005;

- de artikelen 2, 4, inzonderheid §1 en 4, en 5, inzonderheid §1, 2, 5 en 6 van het ko-
ninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprinci-
pes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het natio-
naal transmissienet voor elektriciteit;

- algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt toepassing te maken van een admini-
stratieve beslissing of van een norm die een hogere, met name verordenende, bepaling 
schendt (algemeen rechtsbeginsel van de hiërarchie der normen), de artikelen 159 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 605quater, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 
het werd ingevoegd bij artikel 9, §1 van de wet van 27 juli 2005.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat de eiseres een persoonlijk belang had om op te komen te-

gen de beslissing (B)051/208-CDC-190/21 van 8 december 2005 van de (eerste verweer-
ster) betreffende "de aanvraag om goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel, samen 
met de begroting van (de tweede verweerster) voor het exploitatiejaar 2006", en verklaart 
vervolgens haar beroep tegen die beslissing niet-gegrond.

Het verwerpt dienaangaande het middel waarin de eiseres aanvoerde dat het tariefvoor-
stel dat was goedgekeurd bij de beslissing van de (eerste verweerster) van 8 december 
2005, schending opleverde van met name de artikelen 4, §4, en 5, §2, 5 en 6 van het ko-
ninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de tariefstructuur in zoverre dat nieuwe tarief, 
in sommige van de bestanddelen ervan, functie was van de bruto begrensde energie, waar-
door het door een belasting verbruikte energie treft, na compensatie op de eerste 25 MW, 
zonder een onderscheid te maken tussen de energie die daadwerkelijk is afgenomen van 
het door (de tweede verweerster) beheerde transmissienet en de zelf opgewekte energie 
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die niet via dat net transiteert, terwijl, luidens de bewoordingen van die hiërarchisch hoge-
re verordenende bepalingen, het tarief voor het systeembeheer en de tarieven voor de on-
dersteunende diensten functie dienden te zijn van de actieve energie geïnjecteerd of afge-
nomen op kwartuurbasis door een netgebruiker, dus functie van de actieve energie geïn-
jecteerd in of afgenomen van het transmissienet en niet van de energie die door een belas-
ting wordt verbruikt maar niet via het transmissienet transiteert, daar ze is geproduceerd 
door een lokale productie-eenheid die rechtstreeks met die belasting is verbonden zonder 
een omweg te maken via het transmissienet.

Hoewel het arrest in feite vaststelt dat "de energie die wordt geproduceerd door de pro-
ductie-eenheid in Jemeppe en door (de eiseres) wordt gebruikt, niet transiteert via het net 
(van de tweede verweerster)" en dat "(de eiseres) van het net (van de tweede verweerster) 
slechts het verschil afneemt tussen haar daadwerkelijke behoeften en hetgeen de lokale 
productie-eenheid haar bezorgde" en daarbij aanneemt dat "de bruto begrensde energie 
wordt berekend op grond van het verschil tussen het door de belastingen verbruikte ver-
mogen en het door de lokale productie-eenheden geproduceerde vermogen, en zulks voor 
het  gedeelte  van het  door  die  lokale  productie-eenheden geproduceerde vermogen dat 
kleiner is dan 25 MW", verantwoordt het zijn beslissing met de onderstaande overwegin-
gen:

"Het begrip bruto begrensde energie dient slechts om, in het kader van het bestanddeel 
energie, het systeembeheer en het daadwerkelijke verbruik van vijf ondersteunende dien-
sten door de toegangshouder te factureren. De artikelen 4, §4, en 5, §§2, 4 en 5 van het 
koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de tariefstructuur zijn erop van toepassing.

Artikel 4, §4, bepaalt dat het tarief voor het systeembeheer functie is van de actieve 
energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door een netgebruiker of van de tran-
siterende energie in het transmissienet'.

Artikel 5, §2, preciseert dat het tarief voor de primaire regeling van de frequentie, voor 
de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone en voor de black-
start-dienst 'functie is van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis 
door een netgebruiker'.

Artikel 5, §5, voegt hieraan toe dat het tarief voor het recht op een forfaitaire afname 
van reactieve energie  'functie is  van de actieve energie  geïnjecteerd of afgenomen op 
kwartuurbasis door een netgebruiker' en dat het tarief voor de overschrijding van reactieve 
energie ten opzichte van het forfait 'functie is van de overschrijding van de reactieve ener-
gie op kwartuurbasis'.

De (eerste verweerster) kan gevolgd worden wanneer zij erop wijst dat het begrip 'func-
tie' in de wiskundige betekenis van het woord moet worden begrepen. Dit impliceert enkel 
dat het tarief rekening moet houden met de geïnjecteerde of afgenomen energie of met de 
energie die via het transmissienet transiteert, naargelang van het geval, maar betekent niet 
dat genoemd tarief precies moet overeenstemmen met het nettoverschil tussen de geïnjec-
teerde energie en de afgenomen energie.

De elektriciteitswet omschrijft niet wat onder afgenomen energie moet worden begre-
pen. Volgens die wet is de 'netgebruiker' elke natuurlijke of rechtspersoon die als leveran-
cier of afnemer op het transmissienet is aangesloten. Louter op grond van die definitie kan 
niet worden uitgesloten dat een gebruiker betaalt in functie van zijn verbruik van bruto-
energie.

Het tarieven-K.B. bevat evenmin een definitie van het begrip afname.
Een dergelijke definitie staat weliswaar in het Waalse technisch reglement lokaal trans-

port van 16 oktober 2003: afname is 'het afnemen van vermogen vanuit het lokale trans-
portnet' (artikel 1, 45°). Die definitie geldt ook voor de afname van energie aangezien 
energie de integrale van het vermogen is (artikel 1, 16°).
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Die definities kunnen echter niet naar het tariefstructuurbesluit worden omgezet omdat 
artikel 1 van het reglement van 16 oktober 2003 uitdrukkelijk preciseert dat het de begrip-
pen voor zijn eigen toepassing definieert.

Er dient dus te worden vastgesteld dat geen enkele tekst uitsluit dat de tarieven betref-
fende het systeembeheer en sommige ondersteunende diensten berekend worden in func-
tie van de totale bruto-energie die wordt afgenomen door een gebruiker van het net (van 
de tweede verweerster) veeleer dan in functie van de netto-energie die door hem alleen 
maar van het net (van de tweede verweerster) wordt afgenomen. De door (de eiseres) ge-
bruikte energie wordt altijd ergens afgenomen.

De uitdrukkelijke verwijzing, in artikel 4, §4 van het tariefstructuurbesluit, naar de tran-
siterende energie in het transmissienet, naast de geïnjecteerde of afgenomen energie, ver-
sterkt het idee dat het tarief berekend kan worden in functie van een energie die niet via 
dat net transiteert.

In dit geval zijn de litigieuze tarieven wel degelijk 'functie', in de wiskundige zin van 
het woord, van de energie die is geïnjecteerd in en afgenomen van het net".

Grieven
Het Hof van Beroep te Brussel neemt kennis van de beroepen tegen de beslissingen van 

de (eerste verweerster) tot goedkeuring van de tarieven bedoeld in artikel 12 van de wet 
van 29 april 1999 (in de aanhef van het middel aangewezen artikelen 23, §2, 14° en 29bis 
van de wet van 29 april 1999 en artikel 605quater, 1° van het Gerechtelijk Wetboek). In 
de context van het beroep dat door artikel 29bis, §2 van de wet van 29 april 1999 wordt 
aangemerkt als zijnde "met volle rechtsmacht", moet dat hof weigeren uitwerking te verle-
nen aan de beslissingen van de (eerste verweerster) die een schending opleveren van een 
wettelijke of verordenende bepaling die hiërarchisch hoger is dan de beslissingen van die 
commissie, zoals de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 2001 (in het middel 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel en de artikelen 29bis, §2 van de wet van 29 april 
1999 en 159 van de Grondwet).

Het in het middel aangewezen artikel 12, §1, eerste lid van de wet van 29 april 1999 
luidt als volgt:

"De netbeheerder legt elk jaar de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet en 
het gebruik ervan, alsmede de tarieven voor de ondersteunende diensten die hij levert, aan 
de commissie ter goedkeuring voor. Deze tarieven dienen te worden vastgesteld met in-
achtneming van de richtsnoeren bepaald in §2 en de algemene tariefstructuur door de Ko-
ning bepaald op voorstel van de commissie".

Het in het middel aangewezen artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 april 2001, dat 
is uitgevaardigd ter uitvoering van voornoemde wetsbepaling, vermeldt: "de tariefstruc-
tuur onderscheidt vier tarieven", waaronder "2° de tarieven voor het gebruik van het trans-
missienet, bedoeld in artikel 4 van dit besluit" en "3° de tarieven voor de ondersteunende 
diensten, bedoeld in artikel 5 van dit besluit".

Artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 bepaalt dat de tarieven voor het 
gebruik van het net onder meer "3° het tarief voor het systeembeheer" omvatten,  dat, 
krachtens artikel 4, §4, tweede lid, "functie (is) van de actieve energie geïnjecteerd of af-
genomen op kwartuurbasis door een netgebruiker of van de transiterende energie in het 
transmissienet".

Overigens omvatten de tarieven voor de ondersteunende diensten luidens artikel 5, §1 
van dat besluit, onder meer "1° het tarief voor de primaire regeling van de frequentie, voor 
de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone en voor de black-
start-dienst", "4° het tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermo-
gen" en "5° het tarief voor het congestiebeheer".
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Artikel 5, §2, tweede lid, preciseert in dat verband dat het in §1, 1°, bedoelde tarief 
functie is "van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door een 
netgebruiker".

Met betrekking tot het in §1, 4° bedoelde tarief vermeldt artikel 5, §5, tweede lid, in de-
zelfde zin:

"Het tarief voor het recht op een forfaitaire afname van reactieve energie is functie van 
de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door een netgebruiker".

Artikel 5, §6, tweede lid, hanteert dezelfde bewoordingen m.b.t. het in §1, 5° bedoelde 
tarief.

Wanneer echter een wettelijke of verordenende definitie ontbreekt, moeten de bewoor-
dingen van een wettelijke of verordenende tekst in hun gebruikelijke en gangbare beteke-
nis worden begrepen.

Hieruit volgt dat, bij gebrek aan een op het tariefbesluit van 4 april 2001 toepasbare 
wettelijke of verordenende definitie, onder het begrip 'energie die door een netgebruiker 
wordt afgenomen van het transmissienet', moet worden verstaan de energie die aan dat net 
wordt onttrokken en niet de totaliteit van de energie die voornoemde gebruiker heeft ver-
bruikt, wanneer hij zich ook ten dele bevoorraadt bij een lokale productie-eenheid die in 
zijn installaties is geïntegreerd.

Overigens moet, in de gebruikelijke en gangbare betekenis, een tarief dat moet worden 
bepaald "in functie" van een stroom - hier van afgenomen energie - rechtstreeks van die 
energiestroom afhangen en ermee in verhouding staan, ook al  kan een dergelijk tarief 
franchises  bevatten,  progressief  of  degressief  zijn.  Het  is  dus  niet  voldoende  dat  die 
stroom op een of andere manier past in de definitie van een "wiskundige functie" die trou-
wens op andere gegevens steunt.

Hieruit volgt dat het arrest niet heeft kunnen beslissen dat de nieuwe door de (eerste 
verweerster) goedgekeurde tarifering wettelijk was in zoverre zij doelde op de tarieven 
voor het systeembeheer - bedoeld in de artikelen 4, §1, 3° en 4, §4 van het koninklijk be-
sluit van 4 april 2001 - alsook op het tarief voor de primaire regeling van de frequentie, 
voor de secundaire regeling van het evenwicht en voor de black-start-dienst - bedoeld in 
artikel 5, §1, 1° en §2 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 -, het tarief voor de rege-
ling van de spanning en van het reactief vermogen bedoeld in artikel 5, §1, 4° en §5 van 
het koninklijk besluit van 4 april 2001 en het tarief voor het congestiebeheer bedoeld in 
artikel 5, §1, 5° en §6 van het koninklijk besluit van 4 april 2001, op grond dat die tarife-
ring functie, in de wiskundige zin van het woord, was van afnames door de gebruikers 
aangezien zij, doordat zij gebaseerd is op het brutoverbruik van de gebruiker, althans ten 
dele gebaseerd was op de afnames vanaf het net, die in dat brutoverbruik inbegrepen was 
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artike-
len 4, §4, tweede lid, 5, §2, tweede lid, 5, §5, tweede lid en 5, §6, tweede lid van het ko-
ninklijk besluit van 4 april 2001). Het arrest heeft dus op onwettige wijze uitwerking ver-
leend aan een beslissing die strijdig is met verordenende bepalingen die gelden voor de 
(eerste verweerster) (de artikelen 2, 4, §§1 en 4 en 5, §§1, 2, 5 en 6 van het koninklijk be-
sluit van 4 april 2001), bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen geschonden en 
inzonderheid het algemeen rechtsbeginsel van de hiërarchie der normen miskend, alsook 
artikel 29bis, §1, 6° en §2 van de wet van 29 april 1999 en artikel 159 van de Grondwet 
geschonden.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 12, inzonderheid §1 en 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisa-

tie van de elektriciteitsmarkt, voornoemde §1 zoals hij werd gewijzigd bij artikel 82 van 
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de wet van 30 december 2001 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 23, inzonderheid §2, 
14° en 29bis, inzonderheid §1, 6° en §2 van de voornoemde wet van 29 april 1999, voor-
noemd artikel 29bis, zoals het werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 27 juli 2005;

- de artikelen 2, 4, inzonderheid §1 en 3 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 be-
treffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarie-
ven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektrici-
teit;

- algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt toepassing te maken van een admini-
stratieve beslissing of van een norm die een hogere, met name verordenende, bepaling 
schendt (algemeen rechtsbeginsel van de hiërarchie der normen), de artikelen 159 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 605quater, 1° van het Gerechtelijk Wetboek zoals het 
werd ingevoegd bij artikel 9, §1 van de wet van 27 juli 2005.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat de eiseres een persoonlijk belang had om op te komen te-

gen de beslissing (B)051/208-CDC-190/21 van 8 december 2005 van de (eerste verweer-
ster) betreffende "de aanvraag om goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel, samen 
met de begroting van de (tweede verweerster) voor het exploitatiejaar 2006", en verklaart 
vervolgens haar beroep tegen die beslissing niet-gegrond.

Het verwerpt dienaangaande het middel waarin de eiseres aanvoerde dat het tariefvoor-
stel dat was goedgekeurd bij de beslissing van de (eerste verweerster) van 8 december 
2005, schending opleverde van artikel 4, §3 van het in het middel aangewezen koninklijk 
besluit  van 4 april  2001 betreffende de tariefstructuur in  zoverre de nieuwe tarifering 
naast het tarief voor het bijkomend vermogen, zoals het voorheen bestond en behouden 
blijft, een nieuw tarief invoert gebaseerd op "het bijkomend vermogen proportioneel aan 
de jaarpiek", terwijl artikel 4, §2 van het tariefbesluit slechts één enkel tarief toestaat voor 
het bijkomend vermogen.

Het arrest verantwoordt die beslissing op de onderstaande overwegingen:
" 44 (...)
Artikel 4, §3 van het tariefstructuur-K.B. vermeldt dat het 'tarief voor het bijkomend 

vermogen functie is van de grootte, de tariefperiode, het spanningsniveau en het recurren-
te karakter van het vastgestelde bijkomend vermogen in een punt van het transmissienet'.

Dat koninklijk besluit definieert niet wat onder 'bijkomend vermogen' moet worden be-
grepen.

De definitie die de (eerste verweerster) voorstelde in haar voorstel van koninklijk be-
sluit van 21 december 2000 werd niet in de definitieve tekst overgenomen.

Volgens (de eiseres) zou er slechts één enkel tarief mogen zijn voor bijkomend vermo-
gen in de zin van voornoemd artikel 4, §3.

De omstandigheid dat in die bepaling het enkelvoud wordt gebruikt om het bijkomend 
vermogen aan te wijzen, impliceert niet dat de Koning het gebruik van andere samenlo-
pende berekeningswijzen van dat bijkomend vermogen wilde uitsluiten. De definitie ge-
bruikt immers ook het enkelvoud om het onderschreven vermogen aan te wijzen terwijl 
die bepaling een vermenigvuldiging van de tarieven voor het onderschreven vermogen 
aanmoedigt, in functie van de tariefperiode, de betrouwbaarheid van het netwerk enz.

Het litigieuze tarief levert dus geen schending op van artikel 4, §3 van het tariefstruc-
tuur-K.B., dat niet uitsluit dat het begrip jaarpiek wordt gehanteerd om het bijkomend ver-
mogen te berekenen.

45. Overigens is het hanteren van die nieuwe berekeningswijze verantwoord in zoverre 
de infrastructuur van het transmissienetwerk moet kunnen weerstaan aan verbruikspieken. 
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Aan de hand van een gesofistikeerde wiskundige formule kan er rekening mee worden ge-
houden dat niet alle verbruikers hun verbruikspiek op hetzelfde ogenblik hebben.

De nettovermogenspiek die wordt afgenomen van een toegangspunt is geen fictie. Het 
betreft een meetbaar, objectief en onbetwistbaar gegeven dat eigen is aan een gebruiker en 
dat een factor van dimensionering is van het net dat die gebruiker bedient.

De nieuwe regeling veroorzaakt geen toename van de totale kostprijs (die de tweede 
verweerster) voor haar infrastructuurkosten kan vragen maar wel een andere verdeling 
van die kosten tussen de gebruikers. Zij strekt er meer bepaald toe voor de gebruikers de 
kosten te beperken van de afnames die vooraf niet konden worden onderschreven omdat 
ze resulteerden uit een defect van hun lokale productie-eenheid. Dat beleid dat niet strijdig 
is met de toepasselijke verordenende bepalingen, is niet vatbaar voor betwisting".

Grieven
Het Hof van Beroep te Brussel neemt kennis van de beroepen tegen de beslissingen van 

de (eerste verweerster) tot goedkeuring van de tarieven, bedoeld in artikel 12 van de wet 
van 29 april 1999 (in de aanhef van het middel aangewezen artikelen 23, §2, 14° en 29bis 
van de wet van 29 april 1999 en artikel 605quater, 1° van het Gerechtelijk Wetboek). In 
de context van het beroep dat door artikel 29bis, §2 van de wet van 29 april 1999 wordt 
aangemerkt als zijnde "met volle rechtsmacht", moet dat hof weigeren uitwerking te verle-
nen aan de beslissingen van de (eerste verweerster) die een schending opleveren van een 
wettelijke of verordenende bepaling die hiërarchisch hoger is dan de beslissingen van die 
commissie, zoals de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 2001 (in het middel 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel van de hiërarchie der normen en de artikelen 29bis, 
§2 van de wet van 29 april 1999 en 159 van de Grondwet).

Artikel 12, §1, eerste lid van de wet van 29 april 1999 luidt als volgt:
"De netbeheerder legt elk jaar de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet en 

het gebruik ervan, alsmede de tarieven voor de ondersteunende diensten die hij levert, aan 
de commissie ter goedkeuring voor. Deze tarieven dienen te worden vastgesteld met in-
achtneming van de richtsnoeren bepaald in §2 en de algemene tariefstructuur door de Ko-
ning bepaald op voorstel van de commissie".

Het in het middel aangewezen artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 april 2001, dat 
is uitgevaardigd ter uitvoering van voornoemde wetsbepaling, vermeldt: "de tariefstruc-
tuur onderscheidt vier tarieven", waaronder "2° de tarieven voor het gebruik van het trans-
missienet, bedoeld in artikel 4 van dit besluit".

Artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 preciseert in dat verband dat de 
tarieven voor het gebruik van het transmissienet onder meer omvatten:

"2° de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen".
Artikel 4, §3 van dat zelfde koninklijk besluit bepaalt:
"De tarieven bedoeld in §1, 2°, vergoeden de netstudies, een deel van de algemene be-

heerskosten, de afschrijvingen, de financieringskosten en de onderhoudskosten.
Het tarief voor het onderschreven vermogen is functie van het door de netgebruiker on-

derschreven vermogen, de door de netgebruiker gevraagde onderschrijvingsformule en ta-
riefperiode en het spanningsniveau. Dit tarief bevat een vermenigvuldigings- of reductie-
coëfficiënt die functie is  van de betrouwbaarheidscriteria van het transmissienet (stan-
daard, versterkt, beperkt, andere) en van de aanwezigheid van lokale productie om aan-
spraak te kunnen maken op het transmissienet voor het transport van elektriciteit voor de 
noodreserve van de productie.

Het tarief voor het bijkomend vermogen is functie van de grootte, de tariefperiode, het 
spanningsniveau en het recurrente karakter van het vastgestelde bijkomend vermogen in 
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een punt van het transmissienet".
Aldus wil het slechts een enkel tarief toestaan dat gebaseerd is op het bijkomend ver-

mogen (zoals een tarief voor het onderschreven vermogen) en niet verscheidene tarieven 
die gebaseerd zijn op het bijkomend vermogen (of het onderschreven vermogen), ook al 
zijn ze economisch of technisch verantwoord.

Doordat het arrest de wettigheid aanvaardt van een bijkomend tarief voor bijkomend 
vermogen proportioneel aan de jaarpiek, schendt het bijgevolg de in het middel aangewe-
zen bepalingen en inzonderheid artikel 4, §3 van het koninklijk besluit van 4 april 2001.

Het heeft dus op onwettige wijze uitwerking verleend aan een beslissing die strijdig is 
met verordenende bepalingen (de artikelen 2, 4, §1 en §3 van het koninklijk besluit van 4 
april 2001) die gelden voor de (eerste verweerster), bijgevolg de in het middel aangewe-
zen bepalingen geschonden en inzonderheid het algemeen rechtsbeginsel van de hiërar-
chie der normen miskend, alsook artikel 29bis, §1, 6° en §2 van de wet van 29 april 1999 
en artikel 159 van de Grondwet geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Het arrest stelt vast dat de eiseres, voor haar vestiging in Jemeppe-sur-Sambre, 

aangesloten is  op het  lokale elektriciteitstransportnetwerk van de tweede ver-
weerster en tevens over een lokale productie-eenheid beschikt, dat de door die 
eenheid geproduceerde en door de eiseres gebruikte energie niet transiteert via 
het netwerk van de tweede verweerster en dat de eiseres slechts het verschil af-
neemt tussen haar daadwerkelijke behoeften en hetgeen de lokale productie-een-
heid haar bezorgt.

Het arrest doet uitspraak over het beroep tot nietigverklaring van de eiseres te-
gen de beslissing (B) 051/208-CDC-190/21 van de eerste verweerster van 8 de-
cember 2005 tot goedkeuring van de wijziging van het toegangstarief tot het net 
van de tweede verweerster,  welk tarief  zij  heeft  laten ingaan vanaf  1  januari 
2006.

Het wijst erop dat het aldus gewijzigde tarief, voor de vergoeding van het sys-
teembeheer, bedoeld in artikel 4, §1, 1° en §4 van het koninklijk besluit van 4 
april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en proce-
dures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal 
transmissienet voor elektriciteit, en van vijf ondersteunende diensten, bedoeld in 
artikel 5, §1, 1°, 4° en 5°, §2, §5 en §6 van dat besluit, voortaan gebaseerd is op 
het begrip "bruto begrensde energie" en dat de wijziging erin bestaat "van de 
(bruto-)energie die wordt verbruikt op een site met een lokale productie slechts 
de eerste 25 MW van die productie af te trekken (...) zonder verdere compensa-
tie", terwijl het tarief voorheen "in hoofdzaak de netto-afname van de gebruikers, 
na aftrek van de eventuele lokale productie" als grondslag had.

Luidens artikel 4, §4, tweede lid van het koninklijk besluit van 4 april 2001, is 
het tarief dat het systeembeheer en de financiering van de activa voor dat beheer 
vergoedt, functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuur-
basis door een netgebruiker of van de transiterende energie in het transmissienet.

Krachtens artikel 5, §2, tweede lid, §5, tweede lid en §6, tweede lid van dat be-
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sluit is het tarief voor de ondersteunende diensten, bedoeld in §1, 1°, 4° en 5° 
van dat  artikel,  functie  van de  actieve energie geïnjecteerd of  afgenomen op 
kwartuurbasis door een netgebruiker.

Uit die bepalingen volgt niet dat onder het begrip 'energie afgenomen door een 
gebruiker van het transmissienet' moet worden verstaan de energie die van dat 
net wordt afgenomen, maar niet de totaliteit van de energie die voornoemde ge-
bruiker heeft verbruikt, wanneer hij zich ook ten dele bij een lokale productie-
eenheid bevoorraadt, en evenmin dat het tarief dat in functie van de afgenomen 
energie wordt vastgelegd, rechtstreeks van die energiestroom moet afhangen en 
ermee in verhouding staan.

Met de overweging, enerzijds, dat "het begrip 'functie' in de 'wiskundige bete-
kenis van het woord' moet worden begrepen, (hetgeen) enkel impliceert dat het 
tarief rekening moet houden met de geïnjecteerde of afgenomen energie of met 
de energie die via het transmissienet transiteert, naargelang van het geval, maar 
niet betekent dat genoemd tarief precies moet overeenstemmen met het nettover-
schil tussen de geïnjecteerde energie en de afgenomen energie", en, anderzijds, 
"dat geen enkele tekst uitsluit dat de tarieven betreffende het systeembeheer en 
sommige ondersteunende diensten berekend worden in functie van de totale bru-
to-energie die wordt afgenomen door een gebruiker van het net (van de tweede 
verweerster)  veeleer  dan in functie  van de netto-energie die  door hem alleen 
maar van (dat) net wordt afgenomen", verantwoordt het arrest naar recht zijn be-
slissing om afwijzend te beschikken op het middel tot vernietiging volgens het-
welk de bestreden akte, door het hanteren van het begrip bruto begrensde energie 
in  de zin waarin het  arrest  het  interpreteert,  hiërarchisch hogere  normen zou 
schenden die criteria opleggen waarop de litigieuze tarieven gebaseerd moeten 
zijn.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
Artikel 4, §3, derde lid van het koninklijk besluit van 4 april 2001 bepaalt dat 

het tarief voor het bijkomend vermogen functie is van de grootte, de tariefperio-
de, het spanningsniveau en het recurrente karakter van het vastgestelde bijko-
mend vermogen in een punt van het transmissienet.

Die bepaling, die verwijst naar één enkel tarief voor het bijkomend vermogen, 
sluit niet uit dat voornoemd tarief verscheidene samenlopende berekeningswij-
zen van dat bijkomend vermogen inhoudt.

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
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mrs. Simont, Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 23

3° KAMER - 14 januari 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ALGEMEEN - DUUR VAN DE 
OVEREENKOMST - BEGRIP.

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR - DRAAGWIJDTE.

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE KRACHT - BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - WIJZIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEVOLG.

1º Uit artikel 3, eerste lid van de Handelshuurwet volgt dat een handelshuur waarvan de  
partijen  geen  duur,  een  onbepaalde  duur  of  een  kortere  duur  dan  de  in  dit  artikel  
bepaalde duur van negen jaar, hebben bepaald, van rechtswege negen jaar bedraagt.  
(Art. 3, eerste lid Handelshuurwet)

2º Artikel 14, derde lid van de Handelshuurwet is de enige uitzondering op de regel dat een  
handelshuurovereenkomst  voor  onbepaalde  duur  uitgesloten  is.  (Art.  14,  derde  lid 
Handelshuurwet)

3º De appelrechter die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het beroepen 
vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient de zaak niet naar de eerste  
rechter te verwijzen wanneer hij zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al had het  
beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)

(V. e.a. T. GEENS H. N.V.)

ARREST

(A.R. C.07.0234.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 december 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 20 december 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
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- de artikelen 1, 3, 13, eerste lid, 14, eerste en derde lid, 16, 24 en 26 van Boek III, titel 
VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten;

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ingesteld door de verweerster ontvan-

kelijk en gegrond, oordeelt dat de opzegging die de eisers deden per brief van 20 septem-
ber 2005, aangetekend verzonden op 23 september 2005, aan de verweerster, waarmee zij 
een einde wensten te stellen aan de huurovereenkomst van 9 oktober 1981, nietig is; dat 
de huurovereenkomst van onbepaalde duur is en bijgevolg geacht moet worden te zijn 
aangegaan voor een periode van maximaal negenennegentig jaar en geacht moet worden 
in principe te zullen verstrijken op 1 januari 2080; dat de eisers niet over de mogelijkheid 
beschikken om de huurovereenkomst, bij gebrek aan conventionele of wettelijke bevoegd-
heid daartoe, vóór het verstrijken van deze periode op te zeggen. Deze beslissingen wor-
den gesteund op de volgende overwegingen:

"5. Per brief van 20 september 2005, aangetekend verzonden op 23 september 2005, 
lieten (de eisers) aan (de verweerster) het volgende weten:

'Bij notariële overeenkomst van 9 oktober 1981 is bepaald dat de handelshuur-overeen-
komst een einde neemt op 24 november 2006.

Vermits u geen huurhernieuwing heeft gevraagd binnen de nuttige termijn, nemen wij 
aan dat u het pand zal verlaten uiterlijk op de einddatum van 24 november 2006.

(...) Louter in ondergeschikte orde, indien u zou menen dat u het pand niet moet verla-
ten op 24 november 2006 en ook de rechtbank de mening toegedaan zou zijn dat er een 
overeenkomst van onbepaalde duur is ontstaan, wensen wij u nu reeds een opzegging te 
betekenen.

Aangezien in dat geval slechts sprake kan zijn van een inmiddels ontstane overeen-
komst van onbepaalde duur, zeggen wij de overeenkomst op met een opzeggingstermijn 
van 18 maanden, ingaand op 1 oktober 2005 om te eindigen op 31 maart 2007'.

Per aangetekende brief van 5 oktober 2005 aan (de eisers) verklaarde (de verweerster) 
niet akkoord te gaan met de inhoud van hun brief van 20 september 2005 om de handels-
huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen op 24 november 2006. Bij dezelfde brief 
vroeg (de verweerster), als antwoord op de opzegging, 'een eerste huurhernieuwing van 9 
jaar aan om onze handel verder te drijven (...)'. (...)

Per aangetekende brief van 31 oktober 2005 lieten (de eisers) aan (de verweerster) we-
ten dat ze bij hun standpunt bleven dat de overeenkomst in kwestie voor bepaalde tijd 
werd gesloten en dat zij derhalve het pand dient te verlaten uiterlijk op 24 november 2006. 
In ondergeschikte orde verzette men zich tegen het verzoek tot huurhernieuwing 'om re-
den dat aan het onroerend goed een andere bestemming zal worden gegeven waarbij iede-
re handelsactiviteit zal uitgesloten zijn' (...).

(...)
15. De notariële huurovereenkomst van 9 oktober 1981 bepaalt dat de huur 'wordt toe-

gestaan en aanvaard (...) voor de ganse duur van de vennootschap-huurster, opgericht (...) 
op vierentwintig november negentienhonderd zesenzeventig, en waarvan de duur normaal 
verstrijkt op vierentwintig november tweeduizend en zes'.

Volgens (de verweerster) houdt deze bepaling in dat, nu de vennootschap volgens de 
naderhand gewijzigde statuten niet langer voor dertig jaar maar voor onbepaalde duur is 
opgericht, ook de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 van onbepaalde duur is gewor-
den, met dien verstande dat de termijn van huurovereenkomsten van onbepaalde duur van 
rechtswege beperkt zou zijn tot 99 jaar.
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(De eisers) van hun kant stellen dat het bewuste beding niets anders inhoudt dan dat de 
huurovereenkomst wel degelijk voor een bepaalde duur werd afgesloten, met name voor 
een termijn die eindigt op 24 november 2006.

16. Als een beding van een overeenkomst voor meer dan één betekenis vatbaar is, is het 
beding dubbelzinnig en is er nood aan interpretatie. Interpretatie dient te geschieden vol-
gens de regels van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1156-1164 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Alle bedingen van een overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, zodat 
elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit (artikel 1161 van het 
Burgerlijk Wetboek).

(...)
17. In casu werd de huurovereenkomst van 9 oktober 1981, naar de letter van de notari-

ële akte gesloten 'voor de ganse duur van de vennootschap-huurster'.
Op dat ogenblik was (de verweerster), volgens haar statuten, opgericht voor onbepaalde 

duur te rekenen vanaf 24 november 1976, maar met een minimumduurtijd gelijk aan de 
maximumtermijn die de wetgeving op dat ogenblik ('thans') op dertig jaar bepaalde (arti-
kel 4, eerste lid van de statuten).

De vraag is of de overeenkomstsluitende partijen - niettegenstaande de expliciete toe-
voeging dat 'de duur (van de vennootschap-huurster) normaal verstrijkt op 24 november 
2006' - de gemeenschappelijke bedoeling hebben gehad dat de termijn van de huurover-
eenkomst in de toekomst zou worden verlengd telkens ook de duur van de vennootschap-
huurster zou worden verlengd, in het bijzonder tot na 24 november 2006.

De vraag is met andere woorden of het de bedoeling is geweest om de termijn van de 
huur automatisch te koppelen aan het (voort)bestaan van de vennootschap-huurster.

19.  De rechtbank dient te achterhalen wat de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen is geweest op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten, in 
casu op 9 oktober 1981. Ontwikkelingen van latere datum kunnen op de wilsovereen-
stemming, die zich op dat ogenblik definitief heeft gevormd, onmogelijk enige invloed 
hebben gehad.

Conform de op 9 oktober 1981 vigerende wetgeving was de duur van een naamloze 
vennootschap in principe beperkt tot maximum dertig jaar (artikel 102, tweede lid (oud) 
van de Vennootschappenwet).

Deze bepaling werd pas vervangen bij artikel 39 van de Wet van 5 december 1984 tot 
wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935 (B.S. 12 december 1984, 15612). Sindsdien zijn naamloze vennootschappen - tenzij 
bij de statuten anders bepaald - in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd (artikel 102, 
eerste lid (nieuw) van de Vennootschappenwet; zie thans art. 645, eerste lid Wetboek van 
Vennootschappen).

Het is dan ook pas na deze wetswijziging, namelijk bij beslissing van haar buitengewo-
ne algemene vergadering van 21 mei 1986, dat (de verweerster) haar statuten heeft gewij-
zigd in die zin dat de vennootschap van dan af voor onbepaalde duur bestaat, zonder be-
perking in de tijd (huidig artikel 3 van de statuten).

Bijgevolg is het weinig waarschijnlijk dat de partijen bij de huurovereenkomst van 9 
oktober 1981 zich op die datum reeds rekenschap zouden hebben gegeven van de moge-
lijkheid dat de vennootschap-huurster ooit voor onbepaalde duur zou kunnen (voort)be-
staan - mogelijkheid die pas meer dan vier jaar later bij wet werd ingevoerd.

20. Echter, ook op 9 oktober 1981 geldende vennootschapswetgeving voorzag reeds in 
de mogelijkheid dat de (destijds per definitie beperkte) duur van een naamloze vennoot-
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schap kon worden verlengd, telkens voor een nieuwe termijn van maximum dertig jaar 
vanaf de beslissing tot verlenging (artikel 102, derde lid (oud) van de Vennootschapswet).

Bij de oprichting van (de verweerster) werd met deze mogelijkheid zeker rekening ge-
houden. Dit blijkt uit artikel 4 van de oprichtingsakte van 24 november 1976, waarin de 
vennootschap uitdrukkelijk wordt opgericht 'voor bepaalde duur' en de wettelijke maxi-
mumduur die op dat ogenblik gold ('thans dertig jaar') slechts vermeld wordt als de 'mini-
mumduurtijd' van de vennootschap (lid 1), alsmede uit de expliciete toevoeging van de 
mogelijkheid voor de vennootschap om ook verbintenissen aan te gaan die deze duurtijd 
(van dertig jaar) zouden overschrijden (lid 2).

Deze mogelijkheid van (opeenvolgende) verlengingen van de vennootschap-huurster 
was derhalve ook bekend aan de partijen bij de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 - 
temeer daar de natuurlijke personen die, ongeacht hun hoedanigheid, betrokken waren bij 
het sluiten van deze huurovereenkomst (de eisers) ook betrokken waren bij de oprichting 
van de vennootschap-huurster op 24 november 1976.

Door in de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 te bepalen dat de huur wordt toege-
staan en aanvaard 'voor de ganse duur van de vennootschap-huurster', duur die slechts 
'normaal' - dus niet noodzakelijk? verstrijkt op 24 november 2006, hebben de overeen-
komstsluitende partijen dan ook minstens impliciet verwezen naar de mogelijkheid dat de 
vennootschap-huurster ook na de voormelde datum nog zou kunnen voortbestaan - en op 
die manier te kennen gegeven dat de duur van de huurovereenkomst in voorkomend geval 
aan de (verlengde) duur van de vennootschap dient te worden aangepast.

21. Overigens bepaalt de huurovereenkomst van 9 oktober 1981, in verband met de 
duur, tevens dat de huur een einde zal nemen 'ingeval van vroegtijdige ontbinding van de 
vennootschap voor het verstrijken van haar actuele duurtijd, alsook ingeval van faling en 
dit alsdan te rekenen vanaf die vroegtijdige ontbinding of vanaf het vonnis van faillietver-
klaring'.

Het betreft twee ontbindende voorwaarden in de zin van artikel 1183 van het Burgerlijk 
Wetboek, op grond waarvan de huurovereenkomst van rechtswege zal worden beëindigd 
zodra (de verweerster) wordt ontbonden of in faling gaat.

De rechtsgeldigheid van deze ontbindende voorwaarden doet niet ter zake. Aan de orde 
is immers niet de toepassing van één van deze ontbindende voorwaarden, maar uitsluitend 
de interpretatie van de bepaling aangaande de duur van de huurovereenkomst - waarbij 
het bestaan van deze ontbindende voorwaarden eveneens zijn nut kan bewijzen (artikel 
1161 van het Burgerlijk Wetboek).

In deze ontbindende voorwaarden kan immers de bevestiging worden gelezen dat het, 
in de geest van de overeenkomstsluitende partijen, wel degelijk de bedoeling is geweest 
om de vennootschap-huurster zolang zij bestaat in het pand te laten, met andere woorden 
om de duur van de huurovereenkomst automatisch te verbinden aan het lot van de ven-
nootschap-huurster.

22. Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere 
het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd en tegen een bepaalde 
prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen (artikel 1709 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Huur van goederen is derhalve in wezen tijdelijk van aard en kan niet 'voor eeuwig' 
worden gesloten. De duur van huurovereenkomsten is beperkt tot maximum 99 jaar (arti-
kel 1 Decreet 18=29 december 1790, Pasin. 1790, 105 - nog steeds van kracht). Deze be-
paling is van openbare orde: huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor een langere ter-
mijn (zijn) nietig in hun geheel (zie H. DE PAGE,  Traité élémentaire de droit civil belge, 
IV/1, Brussel, Bruylant, 1938, p. 476, nr. 492; M. LA HAYE en J. VANKERCKHOVE, 'Le louage 
des choses. Les baux en général', in Les Novelles. Droit civil, VI/1, Brussel, Larcier, 1964, 
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p. 166-168, nrs. 288 en 295).
Echter een huur waarvan de duur door de partijen niet uitdrukkelijk werd bepaald, is 

niet noodzakelijk eeuwigdurend en in strijd met de hierboven aangehaalde wettelijke be-
palingen. Zo kan een huur waarvan de duur onderworpen is aan een ontbindende voor-
waarde, zoals in casu, niet worden gelijkgesteld met een eeuwigdurende huur - hoelang de 
huur in werkelijkheid ook zou duren. In dat geval neemt de huur evenwel een einde na het 
verstrijken van de wettelijke maximumtermijn van 99 jaar indien de ontbindende voor-
waarde  zich  tot  dan  toe  nog  niet  zou  hebben  gerealiseerd  (zie  M.  LA HAYE en  J. 
VANKERCKHOVE, l.c., p. 167, nr. 292).

23. De rechtbank sluit zich dan ook aan bij de interpretatie van (de verweerster), vol-
gens dewelke de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 - volgens de bedoeling der partij-
en - is gesloten voor de duur van de vennootschap-huurster en dus voor de onbepaalde 
duur, met dien verstande dat de huur alleszins beperkt is tot de wettelijke maximumter-
mijn van 99 jaar.

Blijkens de notariële akte heeft de huurovereenkomst mondeling een aanvang genomen 
op 1 januari 1981.

De huurovereenkomst gesloten op 9 oktober 1981 tussen (de verweerster) en de rechts-
voorganger van (de eisers), moet bijgevolg geacht worden in principe te zullen eindigen 
op 1 januari 2080.

24. De betrokken huurovereenkomst is een handelshuur in de zin van artikel 1 van de 
Handelshuurwet. Zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze wet.

Dit wordt door de partijen niet betwist. Zij gaan hier integendeel zelf van uit in hun 
conclusies.

De Handelshuurwet onderwerpt de mogelijkheid voor de verhuurder om een handels-
huur vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn op te zeggen aan strenge voor-
waarden. De verhuurder kan de huur slechts opzeggen op bepaalde tijdstippen, volgens 
strikte vormvoorschriften, voor de bij wet bepaalde doeleinden en voorzover het huurcon-
tract in deze mogelijkheid voorziet (artikel 3, laatste lid van de Handelshuurwet).

25. In casu verleent de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 enkel aan de vennoot-
schap-huurster een recht op eenzijdige beëindiging van de huur. Voor de verhuurder daar-
entegen voorziet het contract niet in enige mogelijkheid tot voortijdige opzegging.

Bij gebrek aan conventionele of wettelijke bevoegdheid om de hurovereenkomst vóór 
het verstrijken van zijn normale duurtijd, zoals hoger vastgesteld, eenzijdig te beëindigen, 
moet dan ook, in tegenstelling tot de eerste rechter, worden besloten dat de opzegging die 
door (de eisers) per brief van 20 september 2005, aangetekend verzonden op 23 september 
2005, aan (de verweerster) werd meegedeeld, niet rechtsgeldig kon worden gegeven en 
derhalve nietig is.

Er hoeft dan ook niet nader te worden ingegaan op de betwistingen aangaande de aan-
vraag tot  huurhernieuwing van (de verweerster) per aangetekende brief van 5 oktober 
2005 en de weigering hiervan door (de eisers) per aangetekende brief van 31 oktober 
2005.

26. Uit het bovenstaande volgt dat de vordering van (de eisers), in zoverre zij betrek-
king heeft op de beëindiging van de betrokken huurovereenkomst, gelet op de hoger vast-
gestelde nietigheid van de opzegging, als ongegrond moet worden afgewezen.

(...)
VII. UITSPRAAK
De rechtbank zegt voor recht dat de huurovereenkomst, gesloten tussen de verweerster 

en de rechtsvoorganger van de eisers bij notariële akte van 9 oktober 1981, is aangegaan 



Nr. 23 - 14.1.08 HOF VAN CASSATIE 91 

voor onbepaalde duur."
Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de rechtbank dient te achterhalen wat de gemeen-

schappelijke bedoeling van de partijen is geweest "op het ogenblik dat de overeenkomst 
werd gesloten" en het stelt tevens vast dat conform de op de datum van de overeenkomst 
vigerende wetgeving de duur van een naamloze vennootschap in principe beperkt was tot 
dertig jaar en dat de verweerster pas na wijziging van de wet haar statuten heeft aangepast 
in die zin dat de vennootschap "van dan af" voor onbepaalde duur bestaat, "zonder beper-
king in de tijd".

Vervolgens oordeelt het bestreden vonnis enerzijds dat het weinig waarschijnlijk is dat 
de partijen bij de handelshuurovereenkomst zich op de datum van het contract al reken-
schap zouden hebben gegeven van de mogelijkheid dat de verweerster ooit voor onbepaal-
de duur zou kunnen (voort)bestaan en stelt het vast dat de verweerster pas vanaf de wijzi-
ging van haar statuten op 21 mei 1986 voor onbepaalde duur bestaat. Anderzijds beslist 
het bestreden vonnis "de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 - volgens de bedoeling 
der partijen - is gesloten voor de duur van de vennootschap-huurster en dus voor onbe-
paalde duur".

De rechtbank beslist dus dat zij moet nagaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van 
de partijen is geweest bij het sluiten van de overeenkomst. Ze stelt vast dat deze gemeen-
schappelijke bedoeling, gelet op de stand van wetgeving en gelet op de statuten van de 
verweerster op dat ogenblik, niet kan zijn geweest om een huurovereenkomst voor onbe-
paalde duur aan te gaan en dat de verweerster pas vanaf 1986 voor onbepaalde duur be-
staat. Toch beslist de rechtbank tegelijk dat de huurovereenkomst volgens de bedoeling 
van de partijen gesloten is voor de duur van de verweerster en dus voor onbepaalde duur.

Aldus laat het bestreden vonnis zijn beslissing dat de huurovereenkomst voor onbepaal-
de duur is aangegaan en dat de door de eisers gegeven opzegging bijgevolg nietig is steu-
nen op tegenstrijdige redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de betrokken huurovereenkomst een handelshuur is 

in de zin van artikel 1 van de Handelshuurwet en derhalve onderworpen is aan de bepalin-
gen van deze wet.

De Handelshuurwet legt bijzondere regels op die gebiedend zijn en alle daarmee strijdi-
ge overeenkomsten verbieden.

De  appelrechters  beslissen  dat  de  handelshuurovereenkomst  voor  onbepaalde  duur 
werd aangegaan, met dien verstande dat de huur in ieder geval een einde neemt na het 
verstrijken van de wettelijke maximumtermijn van negenennegentig jaar en bijgevolg ge-
acht moet worden in principe te zullen verstrijken op 1 januari 2080.

Artikel 3 van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur van de handelshuur niet korter 
mag zijn dan negen jaren en bepaalt verder uitsluitend op welke wijze de partijen de over-
eenkomst vroegtijdig kunnen beëindigen.

Artikel 13 van dezelfde wet geeft de huurder het recht om de vernieuwing van zijn 
huurovereenkomst te verkrijgen hetzij bij het verstrijken van deze huurovereenkomst, het-
zij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing ervan, telkens voor een duur 
van negen jaar. Het eerste lid van artikel 13 bepaalt uitdrukkelijk dat dit recht beperkt is 
tot drie hernieuwingen.

Artikel 14, derde lid van de Handelshuurwet voert de enige uitzondering op dit systeem 
in: indien de van het recht op huurhernieuwing vervallen huurder in het bezit van het ver-
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huurde goed wordt gelaten na het eindigen van de huur komt een nieuwe huur van onbe-
paalde duur tot stand die de verhuurder kan beëindigen door achttien maanden van tevo-
ren op te zeggen.

Uit de samenlezing van deze dwingende artikelen van de Handelshuurwet volgt dat een 
handelshuur, volgens het mechanisme van de wet, in beginsel niet voor onbepaalde duur 
kan worden gesloten, en dat een huur voor onbepaalde duur slechts kan ontstaan in het ge-
val van artikel 14, derde lid van de wet.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de partijen zich in de omstandigheid bedoeld in 
de uitzonderingsbepaling van artikel 14, derde lid, bevinden.

Door desondanks te beslissen dat de handelshuur voor onbepaalde duur werd aange-
gaan  schendt  het  bestreden  vonnis  de  dwingende  bepalingen  van  de  Handelshuurwet 
(schending van de artikelen 1, 3, 13, eerste lid, artikel 14, derde lid, 16, 24 en 26 van de 
Handelshuurwet) en miskent het het beginsel dat overeenkomsten niet alleen verbinden 
tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald maar ook tot alle gevolgen die de wet eraan 
verbindt (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Het bestreden vonnis oordeelt dat de partijen een huur van onbepaalde duur aangingen, 

met dien verstande dat deze beperkt is tot de wettelijke maximumtermijn van negenenne-
gentig jaar, zodat de op 9 oktober 1981 gesloten huurovereenkomst geacht moet worden 
in principe te zullen eindigen op 1 januari 2080.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de betrokken huurovereenkomst een handelshuur is 
in de zin van artikel 1 van de Handelshuurwet en derhalve onderworpen is aan de bepalin-
gen van deze wet.

Het bestreden vonnis stelt echter tevens vast dat de huurovereenkomst voor de verhuur-
der niet voorziet in enige mogelijkheid tot voortijdige opzegging en beslist dat de opzeg-
ging van de eisers nietig is, bij gebrek aan conventionele of wettelijke bevoegdheid om de 
huurovereenkomst vóór het verstrijken van de normale duurtijd eenzijdig te beëindigen.

Krachtens artikel 3 van de Handelshuurwet mag een handelshuur in de zin van de wet 
niet korter zijn dan negen jaar behalve wanneer de huurder verkeert in het geval van ver-
val van artikel 14, derde lid, in welk geval een huur van onbepaalde duur ontstaat.

Nu de appelrechters aannamen dat de in de huurovereenkomst als einddatum vermelde 
datum, 24 november 2006, niet de einddatum van de overeenkomst kon zijn, konden zij 
krachtens de dwingende bepalingen van de Handelshuurwet alleen beslissen dat de han-
delshuur voor minstens negen jaar werd aangegaan (artikelen 3 en 13 Handelshuurwet) en 
dat zij bij het verstrijken van de eerste huurperiode door stilzwijgende wederinhuring van 
onbepaalde duur is geworden en bijgevolg opzegbaar is door de verhuurder met een op-
zeggingstermijn van achttien maanden (artikel 14, eerste en derde lid, Handelshuurwet). 
Door te beslissen dat de eisers niet over een conventionele of wettelijke mogelijkheid tot 
opzegging beschikken, schendt het vonnis dan ook de dwingende bepalingen van de Han-
delshuurwet (schending van de artikelen 1, 3, eerste lid, 13, 14, eerste en derde lid, 16, 24 
en 26 van de Handelshuurwet).

De Handelshuurwet kent maar één mogelijkheid waarin een handelshuur van onbepaal-
de duur kan zijn, met name het in artikel 14, derde lid van de wet bedoelde geval. Dit arti-
kel verleent de verhuurder evenwel uitdrukkelijk de mogelijkheid om de aldus ontstane 
huur van onbepaalde duur op te zeggen met een termijn van achttien maanden.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers verbonden zijn door een handelshuurover-
eenkomst van onbepaalde duur waarop de Handelshuurwet van toepassing is. Het stelt 
niet vast dat de eisers afstand deden van de bescherming van de door deze wet in hun be-
lang voorziene mogelijkheid tot opzegging.
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Door desalniettemin te beslissen dat de verhuurder de handelshuurovereenkomst van 
onbepaalde duur niet kan opzeggen, zodat de opzegging van de eisers nietig is, schenden 
de appelrechters de dwingende bepalingen van de Handelshuurwet en is hun beslissing 
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1, 3, 13, eerste lid, 14, eerste en 
derde lid, 16 en 26 van de Handelshuurwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
De rechtbank van eerste aanleg stelt vooraf vast (bladzijde 12/22 en 13/22 van het be-

streden vonnis) dat "(...) (de verweerster) het maandelijkse huurgeld vanaf februari 2004 
(heeft) verminderd met 10 pct. - gedeelte dat volgens de verweerster kennelijk overeen-
stemt met de vermindering van huurgenot als gevolg van de aangevoerde gebreken van 
het gehuurde pand, in het bijzonder de waterinfiltraties op verschillende plaatsen in het 
gebouw (...), en de daaruit voortvloeiende gevolgschade van uiteenlopende aard"

en
"(De eisers) brengen evenwel een factuur bij van de NV Algemene Dakwerken M & V 

van 18 april 2004 voor een bedrag van 11.692,86 euro wegens 'renoveren van plat dak ge-
legen te Leuven, Ridderstraat 268', met verwijzing naar de prijsofferte van 3 maart 2004. 
Hieruit kan worden afgeleid dat (de eisers), kort na de schriftelijke ingebrekestelling door 
(de verweerster) per brief van 19 februari 2004, stappen hebben ondernomen om het dak 
van het betrokken pand te laten herstellen en op die manier aan de waterinfiltraties te ver-
helpen. (De verweerster) betwist overigens niet dat deze herstelling daadwerkelijk werd 
uitgevoerd, meer bepaald in maart-april 2004.

Hiermee is evenwel nog niet vastgesteld dat op die manier aan alle aangevoerde gebre-
ken en gevolgschade volledig zou zijn verholpen, zodat aan de huurders opnieuw het vol-
waardige huurgenot zou zijn verzekerd".

en dat, aangezien de rechtbank
"thans over onvoldoende gegevens beschikt om met kennis van zaken te kunnen oorde-

len over het eventuele (voort)bestaan van de door (de verweerster) aangevoerde gebreken, 
de mate waarin deze het huurgenot zouden hebben verminderd en de vraag wie in voorko-
mend geval voor deze gebreken en/of de gevolgschade aansprakelijk moet worden ge-
steld, (...) het aangewezen (is) om, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist, over te 
gaan tot de aanstelling van een deskundige met opdracht zoals hierna bepaald.

De door (de verweerster) bijgebrachte foto's maken het bestaan van gebreken en/of ge-
volgschade op zijn minst aannemelijk. Ook de (relatief omvangrijke) herstelling van het 
dak van één van de gehuurde gebouwen die in maart-april 2004, na de schriftelijke inge-
brekestelling door (de verweerster) per brief van 19 februari 2004, in opdracht van (de ei-
sers) werd uitgevoerd, vormt een aanwijzing dat er in het verleden wel degelijk problemen 
zijn geweest - waarvan thans moet worden uitgemaakt of deze problemen en/of de ge-
volgschade al dan niet (geheel of gedeeltelijk) zijn hersteld.

12. Het staat echter vast dat (de eisers) herstelwerken hebben laten uitvoeren aan het 
dak van één van de verhuurde panden. Blijkens de offerte en de factuur kunnen deze wer-
ken overigens van een vrij omvangrijke aard worden geacht, zodat in redelijkheid moet 
worden aangenomen dat (de eisers) minstens voor een stuk zijn tegemoetgekomen aan de 
verzuchtingen van (de verweerster), in het bijzonder wat de waterinfiltraties betreft. Hier-
uit volgt dat aan de vermindering van het huurgenot, die door (de verweerster) zelf per 
brief van 19 februari 2004 werd geraamd op 10 pct. van het huurgeld, door de uitgevoerde 
herstelwerken minstens gedeeltelijk werd verholpen.
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Om die reden kan de vordering van (de eisers) in zoverre zij betrekking heeft op de 
achterstallige gedeelten van (10 pct. van) het huurgeld die door (de verweerster) werden 
ingehouden, thans reeds - ten provisionele titel - gedeeltelijk worden toegekend".

Alvorens verder recht te doen stelt de rechtbank van eerste aanleg vervolgens de heer 
W.F. aan als deskundige en verzendt de zaak in afwachting van de neerlegging van het 
deskundig verslag voor verdere behandeling van de vordering van de eisers tot betaling 
van achterstallige huurgelden en achterstallige indexaties van huurgelden, voor zover niet 
verjaard, naar de rol, na de opdracht van de deskundige als volgt te hebben bepaald:

"Na de rechter, de partijen en hun advocaten kennis te hebben gegeven van dag en uur 
waarop hij zijn werkzaamheden ter plaatse (...) zal aanvangen, en na partijen te hebben 
aangemaand om hem alle dienstige stukken toe te zenden uiterlijk vijf werkdagen vóór de 
eerste bijeenkomst ter plaatse,

- kennis te nemen van het geschil en te pogen de partijen te verzoenen;
- indien dit niet mogelijk is, de staat van het gehuurde goed te beschrijven en, indien 

gebreken zouden worden vastgesteld, deze te beschrijven en technisch advies uit te bren-
gen over de vastgestelde gebreken, meer bepaald over de oorzaken hiervan evenals over 
de hierdoor ontstane schade;

- advies te geven over de wijze, de duur en de kosten van de herstellingswerken en, 
voorzover herstelling redelijkerwijze onmogelijk zou worden geacht, over de blijvende 
minwaarde en/of de vervangwaarde, alsook het eventueel geleden mingenot te bepalen;

- te antwoorden op alle dienstige vragen van partijen;
- van dit alles, bij gebreke aan geacteerde verzoening, een gemotiveerd verslag op te 

stellen;
- het onderaan met de eed beklede verslag neer te leggen ter griffie van de rechtbank 

binnen de drie maanden na datum van inwerkingstelling;
Dit alles overeenkomstig de bepalingen van artikel 962 en volgende van het Gerechte-

lijk Wetboek".
Grieven
Ook de vrederechter had in haar vonnis van 19 januari 2006 de heer W.F. aangesteld 

als deskundige, op grond van de overweging (zevende bladzijde van het vonnis van 19 ja-
nuari 2006) "Tenslotte zijn er aanwijzingen dat er zich mbt. het pand nog steeds proble-
men voordoen i.v.m. waterinfiltraties, zodat het gepast voorkomt alvorens verder te oor-
delen over de preciese omvang van de nog achterstallige bedragen een deskundige aan te 
stellen met de opdracht zoals hiernavolgend bepaald". De vrederechter bepaalde de op-
dracht als volgt (tiende bladzijde van het vonnis van 19 januari 2006):

"... Na de rechter, de partijen en de advocaten kennis te hebben gegeven van dag en uur 
waarop hij zijn werkzaamheden ter plaatse (...) zal aanvangen en na partijen te hebben 
aangemaand hem alle dienstige stukken uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bijeenkomst 
ter plaatse toe te zenden;

Kennis te nemen van het geschil en te pogen partijen te verzoenen;
Indien zulks niet mogelijk is, de staat van het gehuurde goed te beschrijven en ingeval 

gebreken zouden worden vastgesteld, deze te beschrijven en technisch advies uit te bren-
gen over deze vastgestelde gebreken, meer bepaald de oorzaken hiervan, evenals over de 
hierdoor ontstane schade; tenslotte advies te geven over de wijze, de duur en de kosten 
van de herstellingswerken en voorzover herstelling redelijkerwijze onmogelijk zou wor-
den geacht, over de blijvende minwaarde en/of de vervangwaarde, alsmede het eventueel 
geleden mingenot te bepalen;

Verder te antwoorden op alle nuttige en dienstige vragen van partijen;
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Van dit alles, bij gebreke aan geacteerde verzoening, een gemotiveerd verslag op te 
stellen".

Ook de vrederechter stelde vast (bladzijde vijf van haar vonnis) dat op verzoek van de 
eisers door een gespecialiseerde firma een prijsofferte werd opgesteld betreffende het "re-
noveren van plat dak van showroom" op het adres van de verweerster, en dat aansluitend 
hierop op 18 april 2004 een factuur werd opgesteld voor een bedrag van 11.692,86 euro.

Nu de appelrechters in het bestreden vonnis, zoals de vrederechter, vaststellen dat het 
niet zeker is dat aan alle door de verweerster aangevoerde gebreken - waaromtrent de ap-
pelrechters verduidelijken dat ze daarmee in het bijzonder doelen op de waterinfiltraties - 
zou zijn verholpen, zodat zij teneinde met kennis van zaken te kunnen oordelen over het 
eventuele (voort)bestaan van de gebreken, de mate waarin deze het huurgenot verminder-
den en de vraag wie voor de gebreken en/of de gevolgschade aansprakelijk moet worden 
gesteld, dezelfde deskundige aanstellen als de vrederechter en de opdracht van deze des-
kundige op dezelfde wijze als de vrederechter omschrijven, en nu zij verder slechts ten 
voorlopige titel een deel van de vordering van de eisers toekennen, konden de appelrech-
ters, die bijgevolg het beroepen vonnis niet wijzigen en niet zelf uitspraak doen over het 
geschil, de zaak niet wettig naar de rol verzenden in afwachting van het deskundigenver-
slag,  maar  hadden zij  integendeel  de  zaak  naar  de  eerste  rechter  dienen te  verwijzen 
(schending van artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. De bepalingen van de Handelshuurwet aangaande de duur van de handels-

huurrelatie beogen een evenwicht tussen het recht van de eigenaar om over zijn 
handelspand te kunnen beschikken en het recht van de kleinhandelaar om een 
stabiele handelszaak uit te bouwen.

2. Artikel 3, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur van de han-
delshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar.

Een handelshuur van onbepaalde duur laat open of de duur langer of korter is 
dan negen jaar.

Daaruit volgt dat een handelshuur waarvan de partijen geen duur, een onbe-
paalde duur of een kortere duur hebben bepaald, van rechtswege negen jaar be-
draagt.

Krachtens artikel 13, eerste lid van de Handelshuurwet heeft de huurder het 
recht de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen, hetzij bij het ver-
strijken van deze overeenkomst hetzij  bij  het  verstrijken van de  eerste  of  de 
tweede hernieuwing ervan, en dit telkens voor een duur van in beginsel opnieuw 
minimum negen jaar, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen 
blijkens een authentieke akte of een voor de rechter afgelegde verklaring.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat in het geval de verhuurder of een van 
de verhuurders minderjarig is op het ogenblik van de hernieuwing van de huur, 
de duur daarvan kan worden beperkt tot de tijd die nog moet lopen tot aan zijn 
meerderjarigheid.

Artikel 14, derde lid van de Handelshuurwet bepaalt verder dat, indien de van 
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het recht op hernieuwing vervallen huurder na het eindigen van de huur in het 
bezit van het verhuurde goed wordt gelaten, een nieuwe huur van onbepaalde 
duur tot stand komt, die de verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten 
minste achttien maanden vooraf opzegt, onverminderd het recht van de huurder 
om de hernieuwing te vragen.

De overgangsbepaling in artikel 33, eerste en tweede lid van de Handelshuur-
wet bepaalt dat de wet toepasselijk is op de alsdan lopende overeenkomsten en 
dat:

- die lopende overeenkomsten eindigen bij het verstrijken van hun contractuele 
duurtijd en ten vroegste bij het verstrijken van een termijn van 18 maanden na de 
inwerkingtreding van de Handelshuurwet;

- de wet van toepassing is op de alsdan wettelijk verlengde huurovereenkom-
sten en op de huurovereenkomsten van onbepaalde duur. Zij worden verlengd tot 
aan het verstrijken van de termijn van 18 maanden na de inwerkingtreding van 
de wet;

- stilzwijgend verlengde huurovereenkomsten voor de toepassing van dit arti-
kel gelijkgesteld worden met wettelijk verlengde huurovereenkomsten.

Die regelingen houden eveneens in dat een bepaalde datum van het einde van 
de huur bekend is.

Uit al het voorgaande volgt dat een handelshuurovereenkomst voor onbepaalde 
duur is uitgesloten.

De enige uitzondering daarop is artikel 14, derde lid, dat bepaalt dat in het ge-
val de van het recht op hernieuwing vervallen huurder na het eindigen van de 
huur in het bezit van het verhuurde goed wordt gelaten, een nieuwe huur van on-
bepaalde duur tot stand komt.

Daarbij is echter ook bepaald dat de verhuurder de huur van onbepaalde duur 
zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt, 
onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing te vragen, waardoor ech-
ter terug een huur van bepaalde duur ontstaat.

De uitsluiting van een huur van onbepaalde duur, behalve in het in artikel 14, 
derde lid, bepaalde geval, strekt tot bescherming van zowel de huurder als de 
verhuurder.

3. De appelrechters oordelen dat:
- de partijen op 9 oktober 1981 een handelshuurovereenkomst hebben gesloten 

waarbij zij de duur koppelden aan de bestaansduur van de vennootschap-huur-
ster, die "normaal" verstrijkt op 24 november 2006;

- de partijen daardoor hebben aanvaard dat ook na 24 november 2006 de ven-
nootschap van de verweerster nog zou kunnen voortbestaan en dat de duur van 
de huurovereenkomst in voorkomend geval aan de verlengde duur van de ven-
nootschap dient te worden aangepast;

- de statuten van de verweerster op 21 mei 1986 werden aangepast en de ven-
nootschap voor onbepaalde duur werd opgericht;

- huur van goederen tijdelijk van aard is en niet meer dan 99 jaar kan bedra-
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gen;
- de huurovereenkomst van 9 oktober 1981 is gesloten voor de duur van de 

vennootschap-huurster en dus voor onbepaalde duur, met dien verstande dat de 
huur alleszins beperkt is tot maximum 99 jaar;

- de huurovereenkomst moet geacht worden "in principe" te zullen eindigen op 
1 januari 2080;

- die huurovereenkomst een handelshuurovereenkomst is en niet voorziet in 
een opzegmogelijkheid door de verhuurder, zodat de opzegging van 23 septem-
ber 2005 niet rechtsgeldig werd gegeven en bijgevolg nietig is;

- bijgevolg ook niet moet worden ingegaan op de aanvraag tot huurhernieu-
wing door de verweerster.

4. De appelrechters die aldus oordelen dat ingevolge voormelde statutenwijzi-
ging de handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur is, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
5. Krachtens artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst 

de appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeel-
telijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

De appelrechter die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het 
beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient de zaak niet 
naar de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeks-
maatregel beveelt, ook al had het beroepen vonnis dezelfde deskundige met een-
zelfde opdracht gelast.

6. Te dezen verklaren de appelrechters het hoger beroep van de verweerster 
gegrond en het incidenteel beroep van de eisers gedeeltelijk gegrond.

Dientengevolge wijzigen zij het beroepen vonnis en oordelen zij zelf over het 
geschil,  ook wat betreft  de  litigieuze waterschade.  De appelrechters  oordelen 
meer precies (1) dat de overgelegde stukken de litigieuze waterschade aanneme-
lijk maken, (2) dat de eisers, naar aanleiding van de ingebrekestelling door de 
verweerster, reeds vrij omvangrijke herstellingswerkzaamheden hebben laten uit-
voeren en op die manier minstens reeds ten dele zijn tegemoet gekomen aan de 
verzuchtingen van de verweerster en (3) dat om die reden de vordering van de ei-
sers tot betaling van achterstallige huurgelden reeds voor een provisioneel be-
drag kan worden toegekend.

De appelrechters die de vordering van de eisers tot betaling van achterstallige 
huurgelden, voor zover de verjaring niet  is  ingetreden, gedeeltelijk toekennen 
voor een provisioneel bedrag en vervolgens, in afwachting van het deskundigen-
verslag, naar de rol verzenden en zodoende de zaak aan zich houden, verant-
woorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit:
- beslist over de duur van de handelshuurrelatie en over de door de verweerster 

gevorderde huurhernieuwing;
- de vordering van de eisers tot indexering van de huurgelden voor de maand 

mei 2004 verjaard verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijke vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-

sel, zitting houdende in hoger beroep.

14 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 24

3° KAMER - 14 januari 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - 
DEELTIJDSE WERKNEMERS - VERMOEDEN VAN HET VERRICHTEN VAN VOLTIJDSE PRESTATIES - NIET 
OF ONJUIST VERMELDEN VAN AFWIJKINGEN - TOEPASSING.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - TAAK VAN DE RECHTER - 
TOEPASSELIJKE RECHTSGROND - AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE - GEVOLG.

1º Het in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, zoals te dezen van toepassing, gestelde  
vermoeden dat de deeltijdse werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een  
arbeidsovereenkomst  voor  voltijdse  arbeid,  geldt  slechts  bij  ontstentenis  van  
openbaarmaking  van  werkroosters  en  niet  in  het  geval  afwijkingen  op  het  normaal  
deeltijds werkrooster niet of onjuist genoteerd werden. (Art. 22ter Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969)

2º De rechter die van oordeel is dat hij op de hem voorgelegde feiten een andere dan de  
aangevoerde  wettelijke  bepaling  niet  kan  toepassen,  dient,  bij  ontstentenis  van  een 
daartoe strekkende conclusie, dit niet te vermelden.  (Art. 149 G.W. 1994; Art. 1138, 2° 
Ger.W.)

(R.S.Z. T. DE BRUG N.V.)

ARREST

(A.R. S.07.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2006 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22ter, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, bekrachtigd 

bij wet van 24 februari 2003, van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders 
(RSZ-wet);

- de artikelen 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 en 165 van de Programmawet van 
22 december 1989;

- de artikelen 774, 780, 1138, 2° en 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht om, op de regelmatig aan zijn be-

oordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering te 
wijzigen, de rechtsregels toe te passen op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of 
ze zal afwijzen, waarvan de artikelen 774, 780, 1138, 2° en 3° van het Gerechtelijk Wet-
boek een toepassing vormen.

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van de eerste rechter, die de vorde-

ring van eiser als ongegrond had afgewezen, om de volgende redenen:
"Uit de Pro Justitia dd. 20 oktober 1997 van de sociale inspectie blijkt dat de volgende 

inbreuken werden vastgesteld:
- als werkgever ressorterend onder het P.C. van het Hotelbedrijf de tijdstippen van het 

begin van de arbeidsdag van gelegenheidswerknemers onvolledig of onjuist  te hebben 
vermeld in het aanwezigheidsregister;

- het niet beschikken over een document waarin alle afwijkingen op de werkroosters 
worden opgetekend, inbreuk op artikel 160 van de Programmawet van 22 december 1989.

In de uiteenzetting der feiten van deze Pro Justitia wordt vermeld dat werd vastgesteld 
dat voor het vast deeltijds personeel (H.S., R.G. en J.H.) de beginuren vermeld in de af-
wijkingsdocumenten zoals voorgeschreven door de wetgeving op de deeltijdse werkne-
mers niet klopten met de verklaringen van deze werknemers.

Het hof stelt vast dat een inbreuk van ontstentenis van openbaarmaking van de werk-
roosters zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 
1989 niet is vastgesteld.

Uit de verklaringen van mevrouw Hans dat de bazin haar de dag voordien had gezegd 
dat zijn moest beginnen om 18.00 uur kan niet worden afgeleid dat voor mevrouw J. en de 
heer R. variabele werkroosters golden.

Met verklaringen van de betrokkenen i.v.m. een variabel werkrooster kan niet met af-
doende zekerheid worden gesteld dat de variabiliteit van het werkrooster van de betrokke-
nen de regel was en dat het niet ging om een vast uurrooster waaraan wijzigingen werden 
aangebracht in functie van de omstandigheden.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de met de hand bijgeschreven vermelding op de ar-
beidsovereenkomst van J. 'uren en dagen kunnen variëren'.

In ieder geval werd enkel vastgesteld dat de beginuren van de arbeidsprestaties vermeld 
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op de afwijkingsdocumenten van de betrokken werknemers niet strookten met de verkla-
ringen van deze werknemers.

Uit de overeenkomsten van de betrokkenen blijkt dat zij vanaf 18 november 1996 een 
deeltijdse betrekking à rato van 20 uur per week hadden met een vast uurrooster van 12 
tot 20 uur met een pauze van 14 tot 18 uur.

Terecht stelt (de verweerster) in dit verband dat niet de afwijkingsdocumenten nog wer-
den ingevuld tijdens de controle doch wel het aanwezigheidsregister.

Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat de feiten die werden vastgesteld ter gele-
genheid van de controle op 18 oktober 1997 waaronder het onjuist vermelden van de be-
ginuren van de deeltijdse werknemers in het afwijkingsdocument niet voldoen aan de bo-
venvermelde kwalificatie van artikel 22ter, lid 2 van de Programmawet, maar vallen onder 
de bepalingen van Afdeling II, onderafdeling 2 (artikel 160 tot en met 169) van de Pro-
grammawet van 22 december 1989.

Het vermoeden arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid zoals bepaald in fine van artikel 22ter is van toepassing wanneer de 
werkroosters niet worden openbaar gemaakt zoals voorzien in artikel 157 en 159 van de 
Programmawet en niet wanneer afwijkingen op het normaal deeltijds werkrooster niet of 
onjuist opgetekend werden zoals in casu.

Grieven
Eerste onderdeel
Uit artikel 22ter, eerste lid van de RSZ-wet volgt, dat, bij ontstentenis van inschrijving 

in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet 
van 22 december 1989, of bij gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 
van dezelfde wet, de deeltijdse werknemers worden vermoed hun prestaties te hebben uit-
gevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar gemaakt zoals bepaald in de artike-
len 157 tot 159 van diezelfde wet.

Wanneer tijdens een controle door de sociale inspectie wordt vastgesteld dat de be-
ginuren van de deeltijdse werknemers onjuist werden vermeld in de afwijkingsdocumen-
ten bedoeld in de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet, wat volgens het 
arrest in casu het geval was (zie p. 7, voorlaatste alinea), waardoor het vaststaat, minstens 
waarschijnlijk is dat deze deeltijds werknemers hun prestaties hebben verricht buiten de 
normale werkroosters waarvan de openbaarmaking beantwoordt aan de artikelen 157 tot 
159 van de Programmawet, dan kan worden gesteld dat dit gelijkstaat aan een ontstentenis 
van openbaarmaking van de werkroosters, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 22-
ter RSZ-wet, en dient het vermoeden te worden toegepast dat de deeltijdse werknemers 
arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de vastge-
stelde feiten niet beantwoorden aan een ontstentenis van openbaarmaking van de werk-
roosters in de zin van de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet en bijgevolg de vor-
dering van eiser, gestoeld op artikel 22ter, tweede lid van de RSZ-wet, niet wettig heeft 
kunnen afwijzen (schending van artikel 22ter van de RSZ-wet, in het bijzonder het tweede 
lid en de artikelen 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 en 165 van de Programmawet 
van 22 december 1989.

Tweede onderdeel
Het is de taak van de rechter op de hem regelmatig voorgedragen feiten, de geldende 

rechtsregel toe te passen en, desnoods ambtshalve, de door partijen aangevoerde rechts-
gronden aan te vullen ter inwilliging of verwerping van de voor hem gebrachte vordering.

Bepalingen die van openbare orde zijn, wat het geval is met artikel 22ter van de RSZ-
wet, moeten ambtshalve door de rechter worden toegepast.
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Het arbeidshof nam aan dat de afwijkingen op de werkroosters niet of onjuist door de 
verweerster waren opgetekend en oordeelde dat deze inbreuken vielen onder de bepalin-
gen van Afdeling II, onderafdeling 2 (artikel 160 tot en met 169) van de Programmawet 
van 22 december 1989 waarop het vermoeden dat besloten ligt in het eerste lid van artikel 
22ter van de RSZ-wet van toepassing is (zie p.8, tweede en derde lid).

Niettemin werd door het arbeidshof niet onderzocht of deze inbreuken en het daarop 
toepasselijke vermoeden van het eerste lid van artikel 22ter van de RSZ-wet de inwilli-
ging van de vordering van de Rijksdienst niet gedeeltelijk kon verantwoorden.

Ingevolge de ontstentenis van inschrijving in de documenten overeenkomstig de artike-
len 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet, of bij gebrek aan gebruik van de appara-
tuur bedoeld in artikel 164 van diezelfde wet, lag het bewijs van zwartwerk nochtans voor 
de hand zodat het aan het arbeidshof stond om op deze feiten, die de grondslag vormden 
van de vordering van eiser, de geldende rechtsregels toe te passen, met name het vermoe-
den vervat in het eerste lid van artikel 22ter van de RSZ-wet. Minstens had het arbeidshof 
de debatten moeten heropenen teneinde eiser toe te laten zijn vordering verder uit te wer-
ken op basis van dit wettelijk vermoeden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de vordering van de eiser niet wettig ongegrond 
heeft kunnen verklaren zonder na te gaan of deze vordering niet gedeeltelijk kon worden 
toegewezen met toepassing van het vermoeden bedoeld in het eerste lid van artikel 22ter 
van de RSZ-wet, en zonder dienaangaande de debatten te heropenen teneinde de eiser toe 
te laten om zijn vordering op grond van deze bepaling verder uit te werken (schending 
van artikel 22ter van de RSZ-wet, in het bijzonder het eerste lid, de artikelen 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 en het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht om, op de regelmatig aan zijn beoorde-
ling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering te wij-
zigen, de rechtsregels toe te passen op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze 
zal afwijzen, waarvan de artikelen 774, 780, 1138, 2° en 3° van het Gerechtelijk Wetboek 
een toepassing vormen, schending van deze laatste bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, zoals te dezen van toepas-

sing, gestelde vermoeden dat de deeltijdse werknemers arbeid hebben verricht in 
het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, geldt slechts bij 
ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters.

2. Dit vermoeden geldt niet in het geval afwijkingen op het normaal deeltijds 
werkrooster niet of onjuist genoteerd werden.

3. De grief van de eiser als zou door de vaststelling van de sociale inspectie dat 
de beginuren van deeltijdse werknemers onjuist  vermeld werden in de afwij-
kingsdocumenten, bedoeld in artikel 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet 
van 22 december 1989, waarschijnlijk worden gemaakt dat de werknemers pres-
taties hebben verricht buiten de normale werkroosters waarvan de openbaarma-
king beantwoordt aan de artikelen 157 tot 159 van de voormelde Programmawet, 
en dit zou gelijkstaan met de ontstentenis van de openbaarmaking van de werk-
roosters, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 22ter van de RSZ-wet, faalt 
naar recht.

Tweede onderdeel
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4. Het onderdeel voert aan dat het arrest niet onderzocht heeft of de vastgestel-
de inbreuken en het daarop toepasselijk vermoeden van het eerste lid van artikel 
22ter  van de RSZ-wet  de inwilliging van de vordering van de eiser  op deze 
grond kon verantwoorden.

5. De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde fei-
ten onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen 
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvul-
len op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij con-
clusie 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 eerbiedigt.

De rechter die van oordeel is dat hij op de hem voorgelegde feiten een andere 
dan de aangevoerde wettelijke bepaling niet kan toepassen, dient, bij ontstentenis 
van een daartoe strekkende conclusie, dit niet te vermelden.

Uit het enkele feit dat een rechter in zijn vonnis niet vermeldt dat geen andere 
wetgeving op de door de partijen voor hem aangevoerde feiten toepasselijk is, 
kan, bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, niet worden afgeleid 
dat hij de toepasselijkheid van die andere wettelijke bepaling niet heeft onder-
zocht.

6. Uit de redenen van het arrest en bij ontstentenis van een daartoe strekkende 
conclusie, blijkt niet dat de appelrechters de toepasselijkheid van de in het onder-
deel bedoelde wettelijke bepaling niet hebben onderzocht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
7. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters de eiser niet in de ge-

legenheid hebben gesteld zijn vordering op grond van de in het onderdeel be-
doelde wettelijke bepaling verder uit te werken, is het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging niet als miskend aangewezen.

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

14 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Geinger.

Nr. 25

3° KAMER - 14 januari 2008

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING - 
BEROEPSLOOPBAANONDERBREKING - TIJDSKREDIET - ONTSLAGBESCHERMING - BEWIJSLAST.
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Uit artikel 20, §§2, 3 en 4, eerste lid van C.A.O. nr. 77bis, volgt dat wanneer de werknemer  
de  in  artikel  20,§4  van  deze  C.A.O.  bedoelde  bijzondere  vergoeding  vordert,  de 
werkgever die in de periode waarin het bij artikel 20,§2 van voormelde C.A.O. bedoelde  
ontslagverbod gold, de dienstbetrekking van de werknemer die het recht op tijdskrediet  
heeft  uitgeoefend,  eenzijdig  heeft  beëindigd,  dient  te  bewijzen  dat  hij  de  
arbeidsovereenkomst heeft beëindigd om een dringende reden of om een reden waarvan 
de aard en de oorsprong vreemd zijn  aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst  
wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet1.  (Art.  20, §§2, 3 en 4, eerste lid 
C.A.O.  nr.  77bis  van de Nationale Arbeidsraad 19 dec.  2001,  tot  vervanging  van de 
C.A.O.  nr.  77  van  14  feb.  2001  tot  invoering  stelsel  van  tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een)

(SMC PNEUMATICS N.V. T. V.)

ARREST

(A.R. S.07.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 oktober 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Koen Mestdagh 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 807, 870 en 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, §2 en §4, eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 

19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectie-
ve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel  van 
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een half-
tijdse betrekking, algemeen verbindend verklaard bij  koninklijk besluit  van 25 januari 
2002;

- voor zoveel als nodig, artikel 20, §2 en §4, eerste lid van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 77 van 14 februari 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering 
van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking, vóór de vervanging ervan door de voormelde col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk be-
sluit van 13 maart 2001.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerster 

ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen van 13 oktober 2005 en verklaart, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof beslist 
dienvolgens de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerster van een bedrag van 

1 Artikel  20,  §2,  3  en 4 eerste lid  van C.A.O.  nr.  77bis  van 19 december 2001, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 
2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de 
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
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15.148,84 euro als forfaitaire vergoeding wegens schending van het ontslagverbod, ver-
meerderd met wettelijke interest vanaf 16 juli 2004 en gerechtelijke interest vanaf 16 no-
vember 2004. Het arbeidshof steunt die beslissing op de volgende motieven:

"2.4. De bijzondere vergoeding wegens schending van het ontslagverbod
Met conclusie van 7 maart 2005 breidde (de verweerster) haar eis uit en vorderde de 

betaling van een forfaitaire vergoeding van 15.148, 84 euro wegens schending van het 
ontslagverbod op grond van de C.A.O. nr. 77.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vor-
dering die voor de eerste rechter aanhangig is worden uitgebreid of gewijzigd, indien de 
nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of een akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

Een vordering in rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de fei-
ten waarop die conclusie berust dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding worden ver-
meld, ook al had de eiser daaruit toen geen gevolg afgeleid nopens de gegrondheid van 
zijn vordering (Cass. 18 februari 2000, A.C. 2000, 136).

In casu vermeldt de dagvaarding
- het bestaan van een tijdskrediet dat liep van 11 juli 2002 tot 10 juli 2004
- het feit dat (de verweerster) na het verstrijken van de duur van het tijdskrediet het 

werk wenste te hervatten in de overeengekomen voorwaarden
- het feit dat de (eiseres) essentiële arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigde
- het feit dat (de verweerster) op grond daarvan contractbreuk vaststelde ten laste van 

(de eiseres).
Bijgevolg is de eis van (de verweerster) zoals gesteld in haar conclusie van 7 maart 

2005 wel degelijk gesteund op feiten aangevoerd in de dagvaarding, zij het dat zij op 
grond van die feiten in de dagvaarding zelf geen eis strekkend tot het bekomen van een 
bijzondere vergoeding wegens schending van een ontslagverbod had ingesteld.

Het is dan ook ten onrechte dat de eerste rechters deze eis niet ontvankelijk hebben ver-
klaard omdat ze niet zou berusten op een feit of akte aangehaald in de dagvaarding.

Krachtens artikel 20, §2 van de C.A.O. 77 mag de werkgever geen handeling verrichten 
die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een 
dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een 
reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsover-
eenkomst wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet of loopbaan-vermindering.

In casu heeft de (eiseres) de arbeidsovereenkomst niet beëindigd wegens dringende re-
den en voert zij enkel aan geen bijzondere vergoeding te moeten betalen, nu (de verweer-
ster) ten onrechte contractbreuk zou hebben vastgesteld wegens eenzijdige wijziging van 
essentiële arbeidsvoorwaarden.

De (eiseres) voert echter niet aan - a fortiori bewijst zij niet - dat de arbeidsovereen-
komst werd beëindigd om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet 
of loopbaanvermindering.

De eis van (de verweerster), die cijfermatig niet wordt betwist, is dan ook gegrond" 
(bladzijde 11, onder punt 2.4. t.e.m. bladzijde 12, zevende alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof verwijst de eiseres in de kosten van beide instanties (bladzijde 13, mid-
den van het bestreden arrest).

Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
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1.1.1. Overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die 
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe op tegen-
spraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, 
zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. Het arbeidshof geeft dat artikel in 
het bestreden arrest overigens correct weer (bladzijde 11, punt 2.4., tweede alinea van het 
bestreden arrest).

Een vordering in rechte kan met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek worden uitgebreid of gewijzigd, indien de feiten waarop die conclusie berust dezelf-
de zijn als die welke in de dagvaarding worden vermeld, ook al had de eiser daaruit toen 
geen gevolg afgeleid met betrekking tot de gegrondheid van zijn vordering. Het arbeids-
hof geeft dat beginsel in het bestreden arrest overigens correct weer (bladzijde 11, laatste 
alinea van het bestreden arrest).

Zijn de toepassingsvoorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet ver-
vuld, dan is sprake van een "nieuwe" vordering die met de oorspronkelijke vordering geen 
verband houdt: zij berust niet op een feit of op een handeling in de gedinginleidende akte 
aangevoerd en is derhalve onafhankelijk van de oorspronkelijke vordering. Zij is in begin-
sel niet toegelaten, tenzij met instemming van de tegenpartij.

1.1.2. De oorspronkelijke vordering van de verweerster strekte ertoe te horen zeggen 
voor recht dat de arbeidsovereenkomst door de eiseres op 16 juli 2004 eenzijdig werd 
"verbroken", de eiseres te horen veroordelen tot betaling van een "verbrekingsvergoeding" 
begroot op een bedrag van 32.822,50 euro, tot afgifte van alle wettelijk vereiste sociale 
documenten en tot betaling van alle kosten van het geding en de gerechtelijke interest 
(blz. 2, onderaan t.e.m. blz. 3, bovenaan van de oorspronkelijke dagvaarding van 16 no-
vember 2004).

De verweerster breidde bij conclusie van 7 maart 2005 haar vordering uit met een for-
faitaire vergoeding wegens beweerde schending van het in artikel 20, §2 t.e.m. §4 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis bepaalde ontslagverbod, begroot op een bedrag 
van 15.148,84 euro (blz. 6/7, punt 3, eerste alinea en blz. 7/7, eerste alinea van de conclu-
sie van de verweerster van 7 maart 2005). Het arbeidshof overweegt in het bestreden ar-
rest dan ook wettig dat de verweerster bij conclusie van 7 maart 2005 haar vordering uit-
breidde en betaling vorderde van een forfaitaire vergoeding wegens schending van het in 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bepaalde ontslagverbod, begroot op een bedrag 
van 15.148,84 euro (bladzijde 11, punt 2.4., eerste alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat in de dagvaarding van de verweer-
ster wordt gewag gemaakt van het bestaan van een tijdskrediet dat liep van 11 juli 2002 
tot 10 juli 2004, van het feit dat de verweerster na het verstrijken van de duur van het 
tijdskrediet het werk wenste te hervatten volgens de overeengekomen voorwaarden, van 
het feit dat de eiseres essentiële arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigde en van het feit dat 
de verweerster op grond daarvan "contractbreuk" vaststelde ten laste van de eiseres (blad-
zijde 12, eerste alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof is van oordeel dat "bijgevolg de eis van (de verweerster) zoals gesteld in 
haar conclusie van 7 maart 2005 wel degelijk gesteund is op feiten aangevoerd in de dag-
vaarding, zij het dat zíj op grond van die feiten in de dagvaarding zélf geen eis strekkend 
tot het bekomen van een bijzondere vergoeding wegens schending van een ontslagverbod 
had ingesteld" (bladzijde 12, tweede alinea van het bestreden arrest).

1.1.3. De verweerster voerde in haar oorspronkelijke dagvaarding van 16 november 
2004 slechts aan:

"Aangezien (zij) bij (de eiseres) in dienst is sedert 1 april 1992;
Aangezien (zij) met ingang van 1 september 2000 de functie toegewezen kreeg van Of-

fice Manager en in die hoedanigheid een arbeidstijd van 4/5 overeengekomen was met 
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volgende arbeidsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08u30 tot 12u30 en 
van 13u00 tot 17u00.

Dat hiervoor een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen partijen werd gesloten op 26 juni 
2000;

Aangezien deze uurrooster voor (haar) bijzonder belangrijk is, daar het omwille van fa-
miliale en organisatorische redenen zeer belangrijk is dat zij woensdag vrij heeft;

Aangezien in het kader van deze tewerkstelling tevens aan (haar) een bedrijfswagen ter 
beschikking werd gesteld;

Aangezien de arbeidsovereenkomst van (haar) werd geschorst ingevolge een tijdskre-
diet dat liep van 11 juli 2002 tot en met 10 juli 2004;

In april 2004 gaf (zij) dan ook aan (de eiseres) te kennen na afloop van het tijdskrediet 
het werk te zullen hervatten;

(De eiseres) gaf aanvankelijk te kennen hieraan geen medewerking te willen verlenen;
Op 14 mei 2004 deelt (de eiseres) dan mee dat een andere functie als administratief me-

dewerkster  wordt  aangeboden,  evenwel  met  andere  arbeidsuren,  waarbij  (zij)  ook  op 
woensdag zou moeten gaan werken;

Aangezien aan (haar) tevens geen bedrijfswagen meer ter beschikking wordt gesteld 
door (de eiseres);

Aangezien (zij) via een in gebrekestelling van haar raadsman van 16 juli 2004 dan ook 
de eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst door (de eiseres) diende vast te stel-
len omwille van de eenzijdige wijziging van een aantal essentiële arbeidsvoorwaarden, 
waarbij (de eiseres) in gebreke werd gesteld tot betaling van de verbrekingsvergoeding 
overeenstemmend met het loon voor een periode van 13 maanden,  oftewel  32.822,50 
euro" (blz. 1 t.e.m. blz. 2, bovenaan van de oorspronkelijke dagvaarding van 16 november 
2004).

De (onregelmatige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan aanleiding geven tot 
uiteenlopende vorderingen. Om de beschermingsfunctie van artikel 807 van het Gerechte-
lijk Wetboek te respecteren, is het noodzakelijk dat aan de algemene "oorzaak" van de 
vordering (het einde van de arbeidsovereenkomst) de specifieke, eigenlijke oorzaak, meer 
bepaald specifieke feiten of akten worden toegevoegd die toelaten de aard en inhoud van 
de concrete vordering te bepalen. Dat beginsel houdt in dat de vordering tot het verkrijgen 
van een vergoeding wegens miskenning van het ontslagverbod wegens het opnemen van 
tijdskrediet, gesteund is op concrete feiten waaruit kan worden afgeleid dat het ontslag-
verbod werd miskend (m.a.w. dat de verweerster werd ontslagen om reden dat zij tijdskre-
diet opnam) en dus niet louter op het ontslag en het feit dat tijdskrediet werd opgenomen.

In de oorspronkelijke dagvaarding van de verweerster van 16 november 2004 worden 
geen concrete feiten vermeld waaruit  kan worden afgeleid dat het ontslagverbod werd 
miskend, m.a.w. dat de verweerster ontslagen werd omwille van het opnemen van tijds-
krediet. Aangezien dergelijke concrete feiten niet worden vermeld in de oorspronkelijke 
dagvaarding van 16 november 2004, berust de vordering van de verweerster tot het ver-
krijgen van een vergoeding wegens miskenning van het ontslagverbod wegens het opne-
men van tijdskrediet niet op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd in de zin 
van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arbeidshof leidt uit de omstandigheid dat in de dagvaarding van de verweerster 
wordt gewag gemaakt van het bestaan van een tijdskrediet dat liep van 11 juli 2002 tot 10 
juli 2004, van het feit dat de verweerster na het verstrijken van de duur van het tijdskre-
diet het werk wenste te hervatten volgens de overeengekomen voorwaarden, van het feit 
dat de eiseres essentiële arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigde en van het feit dat de ver-
weerster op grond daarvan "contractbreuk" vaststelde ten laste van de eiseres, niet wettig 
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af dat de vordering van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding wegens mis-
kenning van het ontslagverbod wegens het opnemen van tijdskrediet gesteund is op feiten 
aangevoerd in de dagvaarding.

Aangezien de vordering van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding we-
gens miskenning van het ontslagverbod wegens het opnemen van tijdskrediet, niet berust 
op een feit of een akte aangevoerd in de dagvaarding van 16 november 2004 en de eiseres 
zich daarop in conclusie beriep (zie o.m. blz. 13, punt 10, eerste en tweede alinea, van de 
syntheseconclusie  in  hoger  beroep  van  de eiseres,  "syntheseconclusies  in  beroep"  ge-
naamd), diende die vordering onontvankelijk te worden verklaard. Het arbeidshof beslist 
dan ook niet wettig dat de eerste rechters ten onrechte de uitgebreide vordering niet ont-
vankelijk hebben verklaard aangezien zij niet zou berusten op een feit of een akte aange-
haald in de dagvaarding.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de bij conclusie van 7 maart 2005 gestelde vorde-

ring van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding wegens miskenning van het 
ontslagverbod wegens het opnemen van tijdskrediet (begroot op een bedrag van 15.148,84 
euro), gesteund is op feiten aangevoerd in de dagvaarding van 16 november 2004 en bij-
gevolg ontvankelijk is (schending van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek). Het ar-
beidshof beslist aldus ook niet wettig dat de vordering van de verweerster tot het verkrij-
gen van een bijzondere vergoeding wegens miskenning van het ontslagverbod gegrond is 
en veroordeelt de eiseres dus niet wettig tot betaling aan de verweerster van een bedrag 
van 15.148,84 euro als forfaitaire vergoeding wegens schending van het ontslagverbod, 
vermeerderd met wettelijke interest vanaf 16 juli 2004 en gerechtelijke interest vanaf 16 
november 2004 (schending van artikel 20, §2 en §4, eerste lid van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot 
vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoe-
ring van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de ar-
beidsprestaties tot een halftijdse betrekking, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 25 januari 2002 en van artikel 20, §2 en §4, eerste lid van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot 
invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de 
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, vóór de vervanging ervan door de voormel-
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, algemeen verbindend verklaard bij konink-
lijk besluit van 13 maart 2001). Het arbeidshof verwijst ook niet wettig de eiseres in de 
kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk 
Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
1.2.1. Artikel 20, §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 

2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrek-
king, hieronder afgekort als de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, bepaalt dat de 
werkgever geen handeling mag verrichten die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken 
aan de dienstbetrekking behalve om een dringende reden (als bedoeld in artikel 35 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet) of om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd 
zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidspres-
taties tot een halftijdse betrekking vanwege de uitoefening van het recht op tijdskrediet, 
loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrek-
king. Artikel 20, §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 
tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van 
de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (hieronder afgekort als de collectieve ar-
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beidsovereenkomst nr. 77), was in nagenoeg identieke bewoordingen gesteld.
Het arbeidshof overweegt overigens zelf in het bestreden arrest dat de werkgever krach-

tens artikel 20, §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 geen handeling mag ver-
richten die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve 
om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereen-komstenwet of 
om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet of loopbaanver-
mindering (bladzijde 12, vierde alinea van het bestreden arrest).

Op grond van artikel 20, §4, eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 
dient de werkgever die de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of om 
een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd zijn aan de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties vanwege de uitoefening 
van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidspresta-
ties tot een halftijdse betrekking, aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te betalen 
die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij een 
"verbreking" van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer betaald moeten worden. Ar-
tikel 20, §4, eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 was in nagenoeg 
identieke bewoordingen gesteld.

1.2.2. Partijen hebben in verband met de feiten een dubbele taak: enerzijds het aanvoe-
ren van de juridisch relevante of juridisch draagkrachtige feiten (aanvoeringslast), ander-
zijds het bewijs van die aangevoerde feiten (bewijslast).

In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis komt geen bepaling voor die de aan-
voeringslast en de bewijslast regelt in geval de werknemer een miskenning van het in arti-
kel 20 van die collectieve arbeidsovereenkomst voorkomende ontslagverbod inroept. Ook 
in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 komt geen dergelijke bepaling voor. Er dient 
dan ook toepassing gemaakt te worden van de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot 
de aanvoeringslast en de bewijslast.

1.2.2.1. In het gemeen recht moet elke partij de feiten aanvoeren die voor haar eis of 
verweer van belang zijn omdat zij juist de toepassing van de ingeroepen norm mogelijk 
maken. In geval de werknemer een miskenning van het in artikel 20 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 77bis bepaalde ontslagverbod inroept, komt het aan hem toe aan te 
voeren dat hij werd ontslagen zonder dringende reden, maar om een reden waarvan de 
aard en de oorsprong niet vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de 
vermindering van de arbeidsprestaties ingevolge de uitoefening van het recht op tijdskre-
diet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse be-
trekking. Om met toepassing van artikel 20, §4, eerste lid van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 77bis aanspraak te kunnen maken op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 
het loon van zes maanden, dient de werknemer dus aan te voeren dat hij werd ontslagen 
zonder dringende reden, maar om een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd 
zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidspres-
taties ingevolge de uitoefening van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of ver-
mindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (m.a.w. om een niet-toe-
gelaten reden).

1.2.2.2.  De artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek bevatten de gemeenrechtelijke bewijslastregels. Artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan 
moet bewijzen en dat omgekeerd hij die beweerd bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren 
van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van de verbintenis heeft teweeggebracht. 
Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leve-
ren van de feiten die zij aanvoert. De artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
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van het Gerechtelijk Wetboek zijn de uitdrukking van het adagium "actori probatio incu-
bit" (de eiser draagt de bewijslast).

Met toepassing van de in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalde gemeenrechtelijke bewijslastregels komt het aan de werk-
nemer die aanvoert dat hij werd ontslagen met miskenning van het in artikel 20 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis voorkomende ontslagverbod (d.i. zonder drin-
gende reden, maar om een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd zijn aan de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties inge-
volge de uitoefening van het recht op tijdskrediet), toe te bewijzen dat hij werd ontslagen 
zonder dringende reden, maar om een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd 
zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidspres-
taties ingevolge de uitoefening van het recht op tijdskrediet, m.a.w. dat hij werd ontslagen 
om een reden die niet toegelaten is.

1.2.3. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest wettig vast dat de eiseres de arbeids-
overeenkomst niet heeft beëindigd wegens dringende reden en dat zij enkel aanvoert geen 
bijzondere vergoeding te moeten betalen, aangezien de verweerster ten onrechte "con-
tractbreuk" zou hebben vastgesteld wegens eenzijdige wijziging van essentiële arbeids-
voorwaarden (bladzijde 12, vijfde alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt vervolgens in het bestreden arrest:
"De (eiseres) voert echter niet aan - a fortiori bewijst zij niet - dat de arbeidsover-een-

komst werd beëindigd om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet 
of loopbaanvermindering" (bladzijde 12, zesde alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof is aldus van oordeel dat het aan de eiseres (werkgever) toekomt aan te 
voeren en te bewijzen dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd om een reden waarvan 
de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst we-
gens de uitoefening van het recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering, m.a.w. om een 
toegelaten reden.

Zoals hierboven werd uiteengezet, komt het evenwel aan de verweerster (werkneem-
ster) die een miskenning van het in artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
77bis bepaalde ontslagverbod inroept, toe aan te voeren en te bewijzen dat zij werd ont-
slagen om een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd zijn aan de schorsing 
van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties ingevolge de uit-
oefening van het recht op tijdskrediet, m.a.w. dat zij werd ontslagen om een reden die niet 
toegelaten. is. Met zijn beslissing dat het aan de eiseres (werkgever) toekomt aan te voe-
ren en te bewijzen dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd om een reden waarvan de 
aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens 
de uitoefening van het recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering, m.a.w. om een toe-
gelaten reden, legt het arbeidshof de aanvoerings- en bewijslast niet wettig op de eiseres 
(werkgever).

Conclusie
Het arbeidshof schendt, door de aanvoerings- en bewijslast op de eiseres (werkgever) te 

leggen, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering van de verweerster tot het ver-
krijgen van een bijzondere vergoeding wegens miskenning van het ontslagverbod gegrond 
is en veroordeelt de eiseres dan ook niet wettig tot betaling aan de verweerster van een be-
drag van 15.148,84 euro als forfaitaire vergoeding wegens schending van het ontslagver-
bod, vermeerderd met wettelijke interest vanaf 16 juli 2004 en gerechtelijke interest vanaf 
16 november 2004 (schending van artikel 20, §2 en §4, eerste lid van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeids-



110 HOF VAN CASSATIE 14.1.08 - Nr. 25 

raad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 
tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van 
de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, algemeen verbindend verklaard bij ko-
ninklijk besluit van 25 januari 2002, en, voor zoveel als nodig, van artikel 20, §2 en §4, 
eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001, gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermin-
dering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, vóór de ver-
vanging ervan door de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 maart 2001). Het arbeidshof verwijst 
dan ook niet wettig de eiseres in de kosten van beide instanties (schending van artikel 
1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieu-
we, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dag-
vaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

2. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de nieuwe vorde-
ring, wanneer zij berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitslui-
tend op dat feit of die akte berust.

3. De dagvaarding vermeldt onder meer als feiten dat:
-  de arbeidsovereenkomst van de verweerster werd geschorst ingevolge een 

tijdskrediet dat liep van 11 juli 2002 tot en met 10 juli 2004;
- de verweerster in april 2004 aan de eiseres te kennen gaf na afloop van het 

tijdskrediet het werk te zullen hervatten;
- de eiseres aanvankelijk te kennen gaf hieraan geen medewerking te willen 

verlenen;
- de eiseres op 14 mei 2004 dan mededeelde dat een andere functie als admini-

stratief medewerkster werd aangeboden, evenwel met andere arbeidsuren, waar-
bij de verweerster ook op woensdag zou moeten werken;

- door de eiseres tevens geen bedrijfswagen meer ter beschikking werd gesteld;
- de verweerster dan ook op 16 juli 2004 de onregelmatige beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst door de eiseres diende vast te stellen omwille van de een-
zijdige wijziging van een aantal essentiële arbeidsvoorwaarden.

4. De vordering tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens miskenning 
van het ontslagverbod bepaald in artikel 20, §2 van de toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomst inzake het tijdskrediet die de verweerster bij tegenspreke-
lijke conclusies tegen de eiseres heeft ingesteld, onder verwijzing naar artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek, berust onder meer op deze feiten.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
5. Krachtens artikel 20, §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 

van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van 
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de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van 
een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de ar-
beidsprestaties tot een halftijdse betrekking, hierna genoemd: C.A.O. nr. 77bis, 
mag de werkgever geen handeling verrichten die tot doel heeft eenzijdig een ein-
de te maken aan de dienstbetrekking behalve om een dringende reden als be-
doeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een reden waarvan 
de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereen-
komst of de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking 
vanwege de uitoefening van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, als bedoeld 
in de artikelen 3, 6 en 9.

Krachtens artikel 20, §3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt dit 
verbod om eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking vanaf de datum 
van de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12, maar 
ten vroegste 3 maanden vóór de gewenste begindatum van de periode van schor-
sing of onderbreking van de arbeidsprestaties wanneer de werkgever meer dan 
20 werknemers tewerkstelt en 6 maanden wanneer hij ten hoogste 20 werkne-
mers tewerkstelt, en eindigt het 3 maanden na de einddatum van diezelfde perio-
de of  3 maanden na de datum van kennisgeving van niet-instemming van de 
werkgever ter uitvoering van artikel 11.

Krachtens artikel 20, §4, eerste lid van dezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst dient de werkgever die, ondanks de bepalingen van §2 van dit artikel, de 
arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of om een reden waarvan 
de aard en de oorsprong niet vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsover-
eenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties vanwege de uitoefening 
van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de ar-
beidsprestaties tot een halftijdse betrekking, als bedoeld in de artikelen 3, 6 en 9, 
aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon 
van 6 maanden, onverminderd de vergoedingen die bij een verbreking van de ar-
beidsovereenkomst aan de werknemer betaald moeten worden.

6. Uit deze bepalingen volgt dat in geval de werknemer de in artikel 20, §4 van 
de C.A.O. nr. 77bis bedoelde bijzondere vergoeding vordert, de werkgever, die 
in de periode waarin het  bij  artikel  20,  §2,  bedoelde ontslagverbod geldt,  de 
dienstbetrekking van de werknemer die het recht op tijdskrediet heeft uitgeoe-
fend eenzijdig heeft beëindigd, dient te bewijzen dat hij de arbeidsovereenkomst 
heeft beëindigd om een dringende reden of om een reden waarvan de aard en de 
oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens de 
uitoefening van het recht op tijdskrediet.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver:  de h. Mestdagh  –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 26

3° KAMER - 14 januari 2008

1º LOON — ALLERLEI - WANBETALING VAN LOON - VORDERING TOT HERSTEL VAN SCHADE - 
RECHTSGROND.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOLGEND UIT EEN MISDRIJF - BIJZONDERE WET VAN 
TOEPASSING OP DE RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE - DRAAGWIJDTE.

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) - ART. 15 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - AARD VAN DE RECHTSVORDERING - 
DRAAGWIJDTE.

1º De wanbetaling van loon maakt een misdrijf uit overeenkomstig de strafbepalingen van  
de C.A.O.-Wet van 5 december 1968 en de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, 
zodat de werknemer, in voorkomend geval, krachtens artikel 3 van de Wet van 17 april  
1878 houdende de Voorafgaande Titel  van het Wetboek van Strafvordering, beschikt  
over een rechtsvordering tot herstel van de schade ingevolge dat misdrijf.  (Art. 42, 1° 
Loonbeschermingswet 12 april  1965; Art. 56, 1° C.A.O.-Wet 5 december 1968; Art. 3 
V.T.Sv.)

2º Artikel 26 van de Wet van 17 april 1878, zoals van toepassing sinds de Wet van 10 juni  
1998,  samen  gelezen  met  artikel  2262bis,  §1,  tweede  lid  B.W.  maakt  een  nieuwe 
verjaringstermijn  uit  voor  de  burgerlijke  rechtsvordering  volgend  uit  een  misdrijf,  in  
vergelijking met de verjaringstermijn bepaald in het voormeld artikel 26 van de Wet van 
17 april  1878,  zoals  van toepassing vóór  de Wet  van 10 juni  1998,  zodat  indien de  
rechtsvordering  is  ontstaan  vóór  de  inwerkingtreding  van  deze  wet,  de  nieuwe  
verjaringstermijn, overeenkomstig artikel 10 van deze Wet, slechts begint te lopen vanaf  
de datum van inwerkingtreding van de Wet. (Art. 26 V.T.Sv.; Art. 2262bis, §1, tweede lid 
B.W.)

3º De in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde rechtsvorderingen die uit  
de arbeidsovereenkomst ontstaan, zijn enkel de rechtsvorderingen tot vergoeding van 
schade  op  grond  van  contractuele  aansprakelijkheid  en  dit  artikel  is  dan  ook  geen 
bijzondere wet in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van  
Strafvordering,  zoals  van  toepassing  sinds  de  Wet  van  10  juni  1998.  (Art.  15 
Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 26 V.T.Sv.)

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. S.07.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2006 (lees: 13 

september 2006) gewezen door het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 4, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing na 

de wijziging ervan bij wet van 28 maart 2000 (wijziging zonder belang voor deze zaak), 
de vervanging ervan bij wet van 13 april 2005 en de wijziging ervan bij wet van 23 de-
cember 2005 en 26, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing na de 
wijziging ervan bij wet van 10 juni 1998 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

- artikel 2262bis, ingevoegd bij wet van 10 juni 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-

fende de verjaring;
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 61 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de paritaire comités.
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke 

en de bij conclusie neergelegd op 25 februari 2004 uitgebreide vordering van de verweer-
der ex delicto gesteld tegen de eiser, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 18 
maart 2005 onder meer in zoverre het zegt voor recht dat de vordering ex delicto ten aan-
zien van de eiser verjaard is en verklaart, opnieuw wijzende, die vordering van de ver-
weerder ontvankelijk en in de navolgende mate gegrond. Het arbeidshof veroordeelt de ei-
ser tot betaling van een bedrag van 25.747,09 euro als schadevergoeding wegens het niet-
betalen van het verschuldigde loon over de periode vanaf 1 oktober 1987 tot en met 30 
juni 2000, bedrag te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat op grond van 
alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn 
hernomen, en in het bijzonder de volgende:

"4.4. De argumentatie van (de verweerder) dat een vordering ex contractu in de loop 
van het geding bij toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden 
gewijzigd in een vordering ex delicto, na de verjaringstermijn bedoeld in artikel 15 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, voor zover de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering te rekenen vanaf het ogenblik waarop 
het (laatste) misdrijf werd gepleegd nog niet verstreken is op het tijdstip van de wijziging, 
is weliswaar correct doch niet ter zake dienend.

Bij de conclusie d.d. 25 februari 2004 heeft (de verweerder) zijn vordering ex contractu 
ten aanzien van (de eiser) betreffende de periode van 4 juli 1997 tot en met 30 juni 2000 
immers niet gewijzigd in een vordering ex delicto, doch heeft hij enerzijds afstand gedaan 
van de volledige vordering ex contractu en anderzijds de vordering ex delicto met betrek-
king tot de periode tot 4 juli 1997 uitgebreid met de periode van 4 juli 1997 tot en met 30 
juni 2000. Alhoewel een en ander op hetzelfde lijkt neer te komen bestaat er tussen de 
beide rechtsfiguren toch een fundamenteel juridisch verschil.

De stelling van (de eiser) dat de vordering ex delicto voor de periode van 7 december 
1985 tot 1 juli 2000 verjaard is omdat een vordering die bij de inleiding reeds verjaard 
was naderhand niet middels conclusie kan worden uitgebreid, om zo de verjaring op te 
vangen, kan echter niet worden gevolgd.



114 HOF VAN CASSATIE 14.1.08 - Nr. 26 

De uitbreiding of wijziging van de vordering onder de in artikel 807 van het Gerechte-
lijk Wetboek bepaalde voorwaarden legt aan de rechter slechts de plicht op over de gewij-
zigde vordering uitspraak te doen. De rechter is er niet toe gehouden bovendien na te gaan 
of, vóór de wijziging, de vordering vermeld in de dagvaarding ontvankelijk en gegrond 
was (...). Wanneer de wetgever de bepaling van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft ingevoerd zoals ze is, heeft hij dit gedaan opdat de processen tussen partijen zoveel 
mogelijk volledig en ineens zouden worden afgedaan en er niet om zuiver processuele re-
denen telkens nieuwe vorderingen zouden moeten ingesteld worden, met alle tijdverlies 
en kosten van dien (...). Zoals (de eiser) zelf stelt, had (de verweerder) tot uiterlijk 1 juli 
2005 de mogelijkheid om een nieuwe dagvaarding uit te brengen met hetzelfde voorwerp 
als de bij conclusie van 25 februari 2004 uitgebreide vordering ex delicto ten aanzien van 
(de eiser). Wanneer de in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarden 
vervuld zijn, hetgeen in dezen onbetwistbaar het geval was vermits in de dagvaarding 
werd aangevoerd dat (de eiser) het loon niet had ontvangen waarop hij overeenkomstig de 
algemeen verbindend verklaarde C.A.O.'s, gesloten in het P.C. nr. 302, gerechtigd was en 
dat dit een misdrijf uitmaakt, was er niets dat (de verweerder) belette om zijn vordering ex 
delicto ten aanzien van (de eiser) uit te breiden in plaats van (de eiser) opnieuw te dag-
vaarden.

Op 25 februari 2004 was de burgerlijke vordering voortspruitend uit een voortgezet 
misdrijf dat zich uitstrekt over de periode van 7 december 1985 tot en met 30 juni 2000 
niet verjaard (zie verder onder randnummer 4.7. B.). De eerste rechter heeft de vordering 
ex delicto ten aanzien van (de eiser) bijgevolg ten onrechte (ongemotiveerd) wegens ver-
jaring afgewezen" (blz. 10, onderaan, tot blz. 12, bovenaan van het bestreden arrest).

Na vervolgens te hebben vastgesteld dat de eiser een misdrijf beging en te hebben ge-
oordeeld dat het een collectief misdrijf betreft, zodat de verjaring van de burgerlijke vor-
dering ex delicto maar een aanvang nam vanaf het laatste gepleegde feit (p. 14-16, eerste 
nieuwe alinea van het bestreden arrest), beslist het arbeidshof dat de vordering van de ver-
weerder met toepassing van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering in zijn geheel niet verjaard is (p. 16, tweede nieuwe alinea van het bestre-
den arrest).

Grieven
1.1. De rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, behoort 

volgens artikel 3 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, hieronder afgekort als Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, aan hen die de schade hebben geleden, en kan volgens artikel 4 van 
diezelfde wet afzonderlijk worden vervolgd.

De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart, krachtens artikel 26 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in de versie van toepas-
sing vóór de vervanging ervan door artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring, door verloop van vijf jaren, te rekenen 
vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder te kunnen verjaren vóór de strafvor-
dering. Sinds zijn vervanging door artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 bepaalt artikel 26 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke vorde-
ring volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van 
de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van 
schade, zonder evenwel te kunnen verjaren vóór de strafvordering.

1.2. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, zoals van 
toepassing na de invoeging ervan bij artikel 6 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring, inwerking getreden op 27 juli 1998, 
verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractue-
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le aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de be-
nadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de iden-
titeit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Luidens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, verjaren de rechtsvorderingen die uit 
de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na 
het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst mag overschrijden.

Overeenkomstig artikel 56, 1° van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, begaat de werkgever die een alge-
meen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst miskent, een misdrijf.

De burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade die aan een werknemer 
wordt toegebracht door de miskenning van een algemeen bindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst, is een vordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan. De al-
gemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst is immers precies van toe-
passing door de arbeidsovereenkomst, zodat de miskenning van de bepalingen van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst zonder de arbeidsovereenkomst  geen schade zou hebben 
doen ontstaan. Het misdrijf zou met andere woorden geen misdrijf zijn zonder het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst, zodat een rechtsvordering tot vergoeding van schade voort-
vloeiend uit de schending van een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsover-
eenkomst een rechtsvordering is die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan. Artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet is aldus een bijzondere wet die van toepassing is op de 
rechtsvordering tot vergoeding van schade als bedoeld in de versie van artikel 26 van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing sinds de inwer-
kingtreding van de voornoemde wet van 10 juni 1998 en is bijgevolg van toepassing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tot vergoeding van schade die voortvloeien uit de schending 
van een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

1.3. Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen be-
treffende de verjaring bepaalt dat, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwer-
kingtreding van die wet, de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet, slechts begin-
nen te lopen vanaf haar inwerkingtreding, dit is vanaf 27 juli 1998.

Noch de verjaringstermijnen bepaald in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
noch de in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering be-
paalde termijn gelijk aan die van de strafvordering vóór dewelke een burgerlijke rechts-
vordering volgend uit een misdrijf niet kan verjaren, zijn nieuwe verjaringstermijnen in de 
zin van de wet van 10 juni 1998, aangezien zij al van vóór de inwerkingtreding van die 
wet bestonden.

1.4. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die voor de 
rechter aanhangig is, uitgebreid worden, mits de nieuwe, op tegenspraak genomen conclu-
sies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische 
omschrijving verschillend is.

Een vordering die op het ogenblik van de dagvaarding is uitgedoofd door verjaring, kan 
uiteraard niet meer bij conclusie worden uitgebreid met toepassing van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en de vaststellingen van het ar-
beidshof blijkt  dat de verweerder bij  dagvaarding van 4 juli  2003 "ex delicto" (onder 
meer) de veroordeling van de eiser vorderde tot betaling van een bepaalde som als schade-
vergoeding wegens het niet-betalen van loon voor de periode vanaf zijn indiensttreding bij 
de eiser tot en met 3 juli 1997 (blz. 3 van de dagvaarding van 4 juli 2003, tweede alinea 
onder "teneinde"; blz. 2, onder 2.2) van het bestreden arrest).
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Eveneens blijkt uit de stukken van de procedure en de vaststellingen van het arbeidshof 
dat de verweerder zijn voornoemde vordering tegen de eiser handhaafde en ervan geen af-
stand heeft gedaan, alsook dat hij die vordering bij conclusie neergelegd ter griffie van de 
Arbeidsrechtbank te Dendermonde op 25 februari 2004 uitbreidde met een schadevergoe-
ding wegens de niet-betaling van het verschuldigde loon voor de periode van 4 juli 1997 
tot 30 juni 2000 (blz. 6, onder punt 4 van de "Besluiten" neergelegd ter griffie van de ar-
beidsrechtbank op 24 februari 2005; blz. 3, voorlaatste alinea en blz. 11, eerste nieuwe ali-
nea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt dat de stelling van de eiser dat de vordering "ex delicto" voor 
de periode van 7 december 1985 tot 1 juli 2000 verjaard is omdat een vordering die bij de 
inleiding al verjaard is, naderhand niet middels een conclusie kan worden uitgebreid om 
zo de verjaring op te vangen, niet kan worden gevolgd (blz. 11, tweede nieuwe alinea van 
het bestreden arrest) en beslist dat de vordering van de verweerder met toepassing van ar-
tikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering in zijn geheel niet 
verjaard is (blz. 16, tweede nieuwe alinea van het bestreden arrest).

3. Op de vordering die de verweerder bij dagvaarding van 4 juli 2003 "ex delicto" stel-
de tegen de eiser en die strekt tot het verkrijgen van een schadevergoeding wegens de 
niet-betaling door de eiser van het verschuldigde loon voor de periode vanaf de indienst-
treding van de verweerder bij de eiser tot en met 3 juli 1997, zijn de verjaringstermijnen 
van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing, zijnde een bijzondere 
wet die van toepassing is op de rechtsvordering tot vergoeding van schade als bedoeld in 
de op 27 juli 1998 inwerking getreden versie van artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering, met dien verstande dat, met toepassing van hetzelfde 
artikel 26, de vordering niet verjaart vóór de strafvordering.

De verweerder voerde in de dagvaarding aan dat het niet-betaalde loon verschuldigd is 
op grond van een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. De mis-
kenning van een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst is straf-
baar gesteld bij artikel 56 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-
beidsovereenkomsten en de paritaire comités. Op grond van artikel 61 van die wet, ver-
jaart  de publiekrechtelijke rechtsvordering wegens een in die wet omschreven misdrijf 
door verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Aangezien de burgerlijke rechtsvordering die de verweerder bij dagvaarding van 4 juli 
2003 stelde, verjaart door verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan 
en die vordering betrekking heeft op schade ontstaan in de periode vanaf de indiensttre-
ding van de verweerder tot en met 3 juli 1997, was die vordering op het ogenblik van de 
dagvaarding verjaard.

Inderdaad, artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalin-
gen betreffende de verjaring, vindt geen toepassing. De vordering die de verweerder stel-
de bij dagvaarding van 4 juli 2003, was weliswaar al ontstaan en nog niet verjaard bij het 
inwerkingtreden van de wet van 10 juni 1998, maar die wet heeft geen nieuwe verjarings-
termijn bepaald voor de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van schade voortsprui-
tend uit een arbeidsrechtelijk delict.

Uit wat voorafgaat volgt dat de vordering "ex delicto" van de verweerder tot het ver-
krijgen van een schadevergoeding van de eiser wegens de niet-betaling van het verschul-
digde loon voor de periode vanaf zijn indiensttreding tot en met 3 juli 1997, gesteld bij 
dagvaarding van 4 juli 2003, op dat ogenblik verjaard was. Aangezien de bij dagvaarding 
tegen de eiser "ex delicto" gestelde vordering verjaard was, kon die vordering bij latere 
conclusie niet worden uitgebreid, zelfs indien dat op regelmatige wijze gebeurde, meer 
bepaald de wijze voorgeschreven door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door te beslissen dat de vordering ex delicto die de eiser stelde bij dagvaarding van 4 
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juli 2003 en uitbreidde bij conclusie neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 25 
februari 2004, niet verjaard is, schendt het arbeidshof alle in de aanhef van het middel op-
gesomde wettelijke bepalingen.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering die de verweerder "ex delicto" stelde 

tegen de eiser, in zijn geheel niet verjaard is en verklaart het hoger beroep van de ver-
weerder op dit punt dan ook niet wettig gegrond (schending van alle wettelijke bepalingen 
opgesomd in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De wanbetaling van loon maakt een misdrijf uit overeenkomstig de strafbe-

palingen van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités en de Wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werknemers, zodat de werknemer, in voorko-
mend geval, krachtens artikel 3 van de Wet van 17 april 1878 houdende Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, beschikt over een rechtsvorde-
ring tot herstel van de schade ingevolge dat misdrijf.

2. Krachtens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-
vordering, zoals van toepassing voor de vervanging ervan door artikel 2 van de 
Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de ver-
jaring, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf door ver-
loop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zon-
der dat zij kan verjaren voor de strafvordering.

Krachtens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-
dering, zoals van toepassing sinds de vervanging ervan door artikel 2 van de Wet 
van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels 
van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn 
op de rechtsvordering tot vergoeding van schade, zonder dat  zij  kan verjaren 
voor de strafvordering.

Artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de verjaring bepaalt dat, wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor 
de  inwerkingtreding  van  deze  wet,  de  nieuwe  verjaringstermijnen  waarin  zij 
voorziet, slechts beginnen lopen vanaf haar inwerkingtreding, dit is vanaf 27 juli 
1998.

3. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
van toepassing sinds de vervanging ervan door artikel 5 van de Wet van 10 juni 
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, verjaren 
alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractue-
le aansprakelijkheid door verloop van vijf  jaren vanaf de dag volgend op die 
waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring 
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

4. Het voormelde artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals van toepassing sinds de Wet van 10 juni 1998, samen gele-
zen met het voormelde artikel 2262bis, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wet-
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boek, maakt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart 
door verloop van vijf jaren vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de iden-
titeit van de daarvoor aansprakelijke persoon, tenzij een bijzondere wet van toe-
passing is op de rechtsvordering tot vergoeding van schade en zonder dat de bur-
gerlijke rechtsvordering kan verjaren voor de strafvordering.

5. Het voormelde artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals van toepassing sinds de Wet van 10 juni 1998, samen gele-
zen met het voormelde artikel 2262bis, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wet-
boek,  maakt  in  zoverre  een  nieuwe  verjaringstermijn  uit  voor  de  burgerlijke 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf, in vergelijking met de verjaringstermijn 
bepaald in het voormelde artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals van toepassing voor de Wet van 10 juni 1998.

Wanneer derhalve de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding van 
deze wet, begint, krachtens het voormelde artikel 10 van deze wet, de nieuwe 
verjaringstermijn slechts te lopen vanaf 27 juli 1998.

6. Krachtens artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 ver-
jaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, een jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering 
is ontstaan, zonder dat deze termijn een jaar na het eindigen van deze overeen-
komst mag overschrijden.

De hierbij  bedoelde  rechtsvorderingen  die  uit  de  arbeidsovereenkomst  ont-
staan, zijn enkel de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 
contractuele aansprakelijkheid.

Het voormelde artikel  26 van de Voorafgaande Titel  van het  Wetboek van 
Strafvordering en het voormelde artikel 2262bis, §1, tweede lid van het Burger-
lijk Wetboek behelsen elke burgerlijke rechtsvordering die steunt op feiten die 
het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens wij-
zen op contractuele aansprakelijkheid en het voorwerp van de concrete vordering 
strekt tot nakoming van contractuele verbintenissen bij wijze van herstel van de 
geleden schade.

Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 is dan ook geen 
bijzondere wet in de zin van het voormelde artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing sinds de Wet van 10 
juni 1998.

7. Het middel gaat er van uit dat artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 een bijzondere wet is in de zin van het voormelde artikel 26 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing 
sinds de Wet van 10 juni 1998.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
8. Gelet op dit vergeefse uitgangspunt, gaat het middel er verder van uit dat de 

verweerder bij dagvaarding van 4 juli 2003 een vordering heeft ingesteld die op 
dat ogenblik reeds was verjaard.

Het middel vervolgt dat het de verweerder verder onmogelijk was om deze 
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reeds verjaarde vordering, bij toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek, uit te breiden.

9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerder, bij dagvaarding van 4 juli 2003, ten laste van de eiser een vor-

dering instelt op grond van delictuele aansprakelijkheid wegens het niet-betalen 
van loon voor de periode vanaf zijn indiensttreding op 7 december 1985 tot en 
met 3 juli 1997;

- de verweerder, bij conclusie van 25 februari 2004, deze vordering op grond 
van een misdrijf uitbreidt voor de periode vanaf 4 juli 1997 tot 30 juni 2000.

10. Uit de voormelde randnummers 1 tot en met 6 blijkt dat de vijfjarige verja-
ringstermijn voor het instellen van de vordering op grond van een misdrijf pas is 
beginnen lopen op 27 juli 1998, zodat de bij dagvaarding van 4 juli 2003 inge-
stelde vordering van de verweerder op dat ogenblik nog niet was verjaard.

Het middel dat er van uitgaat dat deze vordering wel reeds was verjaard en 
vervolgt dat het verweerder verder onmogelijk was om deze reeds verjaarde vor-
dering, bij toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, uit te brei-
den, kan niet worden aangenomen.

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

14 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van 
Eeckhoutte.

Nr. 27

2° KAMER - 15 januari 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - HERSTEL VAN SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF - RECHTER DIE HET BESTAAN VAN DE SCHADE, DE FOUT EN HET 
OORZAKELIJK VERBAND VASTSTELT - OMVANG VAN DE SCHADE NIET BEWEZEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER.

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE UIT 
MISDRIJF - RAMING - RECHTER DIE HET BESTAAN VAN DE SCHADE, DE FOUT EN HET OORZAKELIJK 
VERBAND VASTSTELT - OMVANG VAN DE SCHADE NIET BEWEZEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER.

1º  en 2°  Niet  naar recht  verantwoord is  de beslissing van de rechter,  die het  bestaan  
aanneemt van materiële schade, veroorzaakt door een misdrijf,  maar de vordering tot  
vergoeding van die schade afwijst op de enige grond dat de benadeelde het gevorderde  
bedrag niet bewijst; in zoverre de in artikel 1382 Burgerlijk Wetboek bedoelde fout en 
schade vaststaan, maar het door de benadeelde als vergoeding daarvoor gevorderde 
bedrag formeel niet rechtstreeks en onmiddellijk uit de stukken blijkt, staat het de rechter 
de  geldwaarde  ervan  te  ramen  door  begroting  van  een  met  die  schade  
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overeenstemmend bedrag1.

(M. e.a. T. G.)

ARREST

(A.R. P.07.1247.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 28 juni 2007.
De eisers I en III voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 

gelijkaardig middel aan.
De eisers II voeren geen middel aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. De eiser I voert schending aan van de artikelen 2 en 962 Gerechtelijk Wet-

boek, 1382 Burgerlijk Wetboek, en dat de strafrechter ambtshalve, ook ter be-
slechting van de burgerlijke vordering, een deskundige kan aanstellen zelfs als 
dit niet uitdrukkelijk gevorderd is door een partij en van het algemeen rechtsbe-
ginsel volgens hetwelk de strafrechter geen geschil mag opwerpen dat, vreemd 
aan de openbare orde, door de partijen werd uitgesloten. 

De eisers III voeren schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. 
2. Het beroepen vonnis veroordeelt de verweerder wegens diefstallen van run-

deren ten nadele van de eisers tot het betalen aan elke eiser van diverse bedragen 
als schadevergoeding. 

Op het tot de burgerlijke rechtsvorderingen beperkte hoger beroep van de ver-
weerder, zegt het arrest dat de verweerder de tegen hem wegens diefstal ingestel-
de burgerlijke rechtsvorderingen betwist "omdat de waardering van dit verlies 
niet gesteund is op deskundige vaststellingen". (arrest pagina 13, randnummer 3). 

Het arrest oordeelt voorts dat de vorderingen van de eisers niet gegrond zijn 
vermits geen van hen het bedrag van de wegens verlies van vee geleden materië-
le schade bewijst en desbetreffend geen stuk neerlegt of enkel een eigen waarde-
ring van het gestolen vee geeft. 

3. De appelrechters nemen aldus aan dat de eisers materiële schade lijden ten 
gevolge van de wederrechtelijke daad van de verweerder.  De rechters wijzen 
niettemin de vorderingen tot vergoeding van die schade af op de enige grond dat 
de eisers de gevorderde bedragen niet bewijzen. 

4. In zoverre de in artikel 1382 Burgerlijk Wetboek bedoelde fout en schade 
vaststaan maar het door de benadeelde als vergoeding daarvoor gevorderde be-

1 Zie Cass., 13 okt. 1993, J.L.M.B. 1994, 52; E. DIRIX, Het begrip schade, Brussel, 1984, p. 27, nr. 21 
en p. 53, nr. 72; J. RONSE, “Schade en Schadeloosstelling”, Deel I, A.P.R., p. 65, nr. 77.1. 
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drag formeel niet  rechtstreeks  en onmiddellijk  uit  stukken blijkt,  staat  het  de 
rechter de geldwaarde ervan te ramen door begroting van een met die schade 
overeenstemmend bedrag. 

De beslissingen waarbij de burgerlijke rechtsvorderingen niet gegrond worden 
verklaard in zoverre die betrekking hebben op verlies van vee,  zijn niet naar 
recht verantwoord. 

Het arrest schendt artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. 
De middelen zijn gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vorderingen tot vergoeding 

van schade wegens verlies van vee van de eisers R.M., R.P., L.G. en A.G., als 
ongegrond afwijst. 

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 
Veroordeelt de verweerder in de kosten van de cassatieberoepen I en III. 
Veroordeelt de eisers II in de kosten van hun cassatieberoep. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

15 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Frère  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en T. Deputter, Oudenaarde.

Nr. 28

2° KAMER - 16 januari 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - BESLISSING - RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG - VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 
- PROBATIEVOORWAARDEN - NADERE OMSCHRIJVING - PROBATIECOMMISSIE - BESLISSING - 
HOGER BEROEP.

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - PROBATIEVOORWAARDEN - 
NADERE OMSCHRIJVING - PROBATIECOMMISSIE - BESLISSING - HOGER BEROEP - RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG - BESLISSING - CASSATIEBEROEP.

3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - PROBATIEVOORWAARDEN - 
STRENGERE PROBATIEVOORWAARDEN - VERBOD OM EEN MINDERJARIGE TE ONTVANGEN - NIET-
OPENBARE PLAATS - SCHOOL.

1º en 2° De op probatie gestelde persoon kan cassatieberoep instellen tegen de beslissing 
van de rechtbank van eerste aanleg op het hoger beroep dat met toepassing van artikel  
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12 Probatiewet tegen de beslissing van de probatiecommissie is ingediend1.  (Art. 407 
Sv.; Art. 12 Probatiewet) (Impliciete oplossing)

3º Zonder dat de probatievoorwaarde daarom verstrengd wordt, kan, naargelang van de 
omstandigheden  van  de  zaak,  het  verbod  om nog langer  minderjarigen  in  een  niet-
openbare  plaats  te  ontvangen,  gezien  worden  als  scholen  inbegrepen,  aangezien  
schoollokalen in de regel niet voor het publiek toegankelijk zijn2. (Art. 12 Probatiewet)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1249.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 6 juni 2007 gewezen 

door de Correctionele Rechtbank te Brussel, uitspraak doende in laatste aanleg 
op het hoger beroep van de eiser tegen een beslissing van de probatiecommissie. 

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.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
Eerste onderdeel
1.  Bij arrest van 16 juni  2003 had het  Hof van Beroep te Brussel de eiser 

schuldig verklaard aan het in voorraad hebben van prenten met een pornogra-
fisch karakter, waarbij minderjarigen onder zestien jaar betrokken zijn of worden 
voorgesteld, en had de opschorting van de uitspraak van de veroordeling bevolen 
met de voorwaarde om, met name, "niet langer bij hem thuis of in enige andere 
niet-openbare plaats in België of in het buitenland, minderjarigen te ontvangen 
die niet door verantwoordelijke volwassenen zijn vergezeld".

De probatiecommissie die op grond van artikel 12, §1 van de Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, uitspraak doet, heeft 
gepreciseerd dat een school een niet-openbare plaats in de zin van de beslissing 
van het hof van beroep is.

De bestreden beschikking verklaart het hoger beroep dat de eiser tegen deze 
beslissing heeft ingesteld, niet gegrond.

Het middel dat de schending aanvoert van het voormelde artikel 12, §1 van het 
beginsel van het gezag van gewijsde en van de artikelen 793 tot 795 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, verwijt de beschikking in substantie dat zij de probatievoor-
waarde verscherpt door de interpretatie die zij eraan geeft.

2. De probatievoorwaarde mag dan in algemene bewoordingen zijn gesteld, zij 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 28.
2 Ibid.
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is niet dubbelzinnig zoals de eiser beweert.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. De bewering van de eiser volgens welke de commissie en de rechtbank de 

probatievoorwaarde die door het arrest is opgelegd, hebben verscherpt, kan al-
leen maar gegrond worden beschouwd indien het hof van beroep de school had 
willen uitsluiten van de plaatsen waar de eiser zich niet in aanwezigheid van een 
niet-vergezelde minderjarige mag bevinden.

Die uitsluiting kan niet worden afgeleid uit de reden dat moet worden verme-
den om het toekomstig beroepsleven van de eiser met een strafrechtelijke veroor-
deling in het gedrang te brengen. De beslissing om op die grond geen straf op te 
leggen is inderdaad niet onverenigbaar met het aanwijzen van schoollokalen als 
niet-openbare plaatsen in de zin van die probatievoorwaarde.

De wijziging door het hof van beroep van een vonnis waarbij verbod wordt op-
gelegd om in een jongereninstelling te onderwijzen, is evenmin onverenigbaar 
met het oogmerk, dat het arrest van 16 juni 2003 wordt toegeschreven, om bij 
wijze van probatievoorwaarde de grenzen te herdefiniëren binnen welke de eiser 
een dergelijke activiteit mag uitoefenen.

4. In zoverre schoollokalen in de regel niet voor het publiek toegankelijk zijn, 
kunnen zij als niet-openbare plaatsen worden omschreven.

5. De rechtbank kon dus, zonder artikel 12, §1 van de Wet van 29 juni 1964 te 
schenden en zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken, beslissen dat de probatiecommissie, door aldus de 
probatievoorwaarde te preciseren, de aan de eiser opgelegde probatievoorwaarde 
niet heeft verscherpt.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
6.  Het verbod, inherent  aan de probatievoorwaarde die het  hof van beroep 

heeft vastgesteld en die gepreciseerd werd als zijnde toepasselijk op schoolloka-
len, is geen verbod om, in welke hoedanigheid dan ook, deel te hebben aan het 
onderwijs in een openbare of privé-instelling voor jongeren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve toezicht

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

16 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal 
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– Advocaat: mr. S. Coupat, Brussel.

Nr. 29

2° KAMER - 16 januari 2008

CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - INTREKKING 
VAN EEN ARREST - RECHTSPLEGING - VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

Ook in strafzaken moet het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van  
Cassatie  door  een  advocaat  bij  dat  Hof  ondertekend  zijn,  aan  de  partijen  worden  
betekend door afgifte van een afschrift van het verzoekschrift bij deurwaardersexploot, en  
vervolgens op de griffie van het Hof worden ingediend1. (Artt. 1079, 1080, 1113, tweede 
lid en 1114, eerste lid Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1748.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een op 3 december 2007 ter griffie ingediend verzoekschrift waarvan een 

voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, vraagt de eiser de 
intrekking van een arrest dat op 10 oktober 2007 onder het nummer P.07.0998.F 
van de algemene rol is gewezen.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Naar luid van artikel 1114, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, wordt 

het verzoekschrift tot intrekking ingediend en aan de partijen in het geding of 
hun advocaten betekend op de wijze bepaald in artikel 1079.

Dat verzoekschrift moet krachtens artikel 1080 van datzelfde wetboek, door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn.

De vormvoorschriften uit de voormelde wettelijke bepalingen zijn toepasselijk 
op ieder verzoek tot intrekking van een arrest van het Hof, ook als het bedoelde 
arrest in strafzaken werd gewezen.

2. De eiser vraagt de intrekking van een arrest van het Hof dat het cassatiebe-
roep verwerpt dat hij in de hoedanigheid van inverdenkinggestelde tegen een ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik 
had ingesteld. Dit arrest beveelt zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank 
en was op vordering van de procureur-generaal bij het voormelde hof van beroep 

1 Zie concl.  O.M. in  Pas. 2008, nr.  29;  zie evenwel ook R. DECLERCQ,  "Pourvoi en cassation en 
matière répressive", Bruylant, R.P.D.B., IX, nr. 1237.
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gewezen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het verzoek 

tot intrekking, vóór de indiening ervan, was betekend aan de vervolgende partij 
tegen wie het is gericht.

De betekening aan de procureur-generaal bij het Hof beantwoordt niet aan de 
verplichting die bij wet is voorgeschreven, aangezien degene aan wie betekend 
wordt geen partij is in het geding in de zin van de artikelen 1079 en 1114, eerste 
lid van het Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoekschrift is bovendien niet door een advocaat bij het Hof onderte-
kend.

Het verzoek is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot intrekking.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. 
M. Delhaye, Luik.

Nr. 30

2° KAMER - 16 januari 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TAAL - 
ESSENTIËLE STUKKEN.

2º VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT VAN VERDEDIGING - TAAL - ESSENTIËLE 
STUKKEN.

1º  en  2°  Inzake  toegang  tot  het  grondgebied,  verblijf,  vestiging  en  verwijdering  van  
vreemdelingen, schendt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling het recht  
van verdediging van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling, door te oordelen dat de 
essentiële  stukken  van  het  dossier  in  het  Frans,  taal  van  de  rechtspleging,  kunnen  
worden geraadpleegd, ofschoon uit  de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot vasthouding in 
een welbepaalde plaats, welke aan de basis liggen van het verzoek tot invrijheidstelling  
van de vreemdeling, in het Nederlands zijn gesteld, zonder Franse vertaling1. (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 72 Vreemdelingenwet)

(G.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 30.
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(A.R. P.07.1884.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
De eiser voerde in een conclusie voor het hof van beroep aan dat de meeste 

stukken van het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken in het Nederlands 
waren gesteld zonder Franse vertaling en hij zich aldus onmogelijk kon verwe-
ren.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het bevel om het 
grondgebied  te  verlaten  en  de  beslissing  tot  vasthouding  in  een  welbepaalde 
plaats die op 23 november 2007 tegen de eiser zijn verleend, in het Nederlands 
zijn  gesteld en zonder Franse vertaling bij  het  administratief  dossier zijn  ge-
voegd.

Bijgevolg verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht, wanneer het 
oordeelt dat "het dossier de stukken bevat die noodzakelijk zijn voor het onder-
zoek van de toestand [van de eiser] door het hof [van beroep], welke in het Frans 
kunnen geraadpleegd worden".

Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om te antwoorden op het tweede middel dat niet tot vernieti-

ging zonder verwijzing kan 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld. 

16 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.
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Nr. 31

2° KAMER - 16 januari 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID - TOEZICHT - 
DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN CASSATIE - 
REEDS BESLECHT GESCHIL.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REDENGEVING - VERPLICHTING - CONCLUSIE - ARGUMENTEN.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REDENGEVING - REDENEN VAN VROEGERE BESLISSINGEN - AUTOMATISME.

1º  Het  onderzoek  dat  in  artikel  235bis  Sv.  is  bedoeld,  betreft  de  eigenlijke 
onderzoekhandelingen,  met  uitsluiting  van  de  stukken  inzake  voorlopige  hechtenis 
waarvoor de wetgever in een afzonderlijke rechtspleging heeft voorzien. (Art. 235bis Sv.)

2º Het cassatiemiddel dat terugkomt op een betwisting die reeds door het Hof van Cassatie  
is beslecht, is niet ontvankelijk1.

3º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  hoeft  niet  te  antwoorden  op  gewone  in  een  
conclusie  uiteengezette  argumenten  die,  ook  al  zijn  ze  nieuw,  geen  afzonderlijke  
middelen vormen2. (Artt. 22, zevende lid en 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

4º Voor zover daaruit geen enkel automatisme blijkt kunnen de onderzoeksgerechten die  
de voorlopige hechtenis handhaven, de redenen herhalen van één of meerdere vroeger  
in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die redenen op het ogenblik  
van de uitspraak nog steeds bestaan3.  (Artt.  16,  §1,  22,  zevende lid  en 30,  §4 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0061.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 januari 2008 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 23 april 1980, A.C. 1979-1980, nr. 539; 13 aug. 1980, A.C. 1979-1980, nr. 696; 11 dec. 
1984, A.R. 9184, A.C. 1984-1985, nr. 230.
In  zijn  conclusie  had  het  openbaar  ministerie  het  niet  alleen  over  een  middel  maar  ook  over 
cassatieberoep. Het concludeerde dat, in de regel, tegen arresten van het Hof van Cassatie geen enkel 
rechtsmiddel openstaat. 
2 Zie Cass., 24 aug. 1998, A.R. P.98.1008.N, A.C. 1998, nr. 372.
3 Cass., 23 juni 2004, A.R. P.04.0902.F, A.C. 2004, nr. 350.
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Beoordeling
Over het eerste middel
Het onderzoek, bedoeld in artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, 

betreft de eigenlijke onderzoekshandelingen, met uitsluiting van de stukken be-
treffende de voorlopige hechtenis  waarvoor de wetgever  in  een afzonderlijke 
rechtspleging heeft voorzien.

In zoverre het middel de schending van deze bepaling aanvoert, ofschoon het 
de onwettigheid aanklaagt van een beschikking van de raadkamer die de voorlo-
pige hechtenis handhaaft, faalt het naar recht.

De eiser leidt de onwettigheid van de voormelde beschikking uit haar valsheid 
af.

Bij arrest van 20 november 2007 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat verweer verworpen en de voorlopige hechtenis gehandhaafd. Het cassatiebe-
roep dat de eiser tegen deze beslissing heeft ingesteld werd door het Hof in zijn 
arrest van 4 december 2007 verworpen. 

In zoverre het middel terugkomt op een betwisting die reeds is beslecht, is het 
niet ontvankelijk.

Voor het overige komt de bewering dat de beschikking van 2 november 2007 
vals is en dat tegen de magistraat die ze heeft gewezen klacht werd ingediend, 
reeds voor in de conclusie die voor de eiser op de terechtzitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 15 november 2007 is neergelegd.

De appelrechters konden dus, zonder zich aan de hen opgedragen toetsing van 
de wettigheid te onttrekken, verwijzen naar de redenen van hun arrest van 20 no-
vember 2007. Zij dienden niet ook nog te antwoorden op de argumenten betref-
fende het gerechtelijk onderzoek van de klacht van de eiser of de weerklank er-
van in het Parlement, aangezien deze argumenten niet verschillen van het reeds 
verworpen middel.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Eerste onderdeel
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft met overname van de redenen van 

het  bevel  tot  aanhouding dat  op 30 oktober  2007 is  uitgevaardigd,  wettig de 
voorlopige hechtenis van de eiser kunnen handhaven, zonder in het automatisme 
te vervallen dat deze aanklaagt en dat onverenigbaar zou zijn met het uitzonder-
lijke karakter van deze maatregel, de noodzaak tot individualisering en het evo-
lutieve karakter ervan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Zoals in antwoord op het eerste middel werd uiteengezet, moet de rechter niet 

antwoorden op argumenten die geen afzonderlijk middel vormen.
Het onderdeel dat eigenlijk het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

16 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. P. Monville, Brussel en C. Vergauwen, Brussel.

Nr. 32

1° KAMER - 17 januari 2008

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTTREKKING 
AAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREUR-
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA.

3º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERZUIM MEER DAN 
ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - TERMIJN VAN ZES MAANDEN - BEREKENING.

4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - 
TERMIJN VAN ZES MAANDEN - BEREKENING.

1º en 2° Het Hof van Cassatie verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande  
van  de  procureur-generaal  bij  het  hof  van  beroep  in  het  belang  van  een  goede 
rechtsbedeling wanneer het vaststelt dat de rechter die reeds meer dan zes maanden  
verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, waarschijnlijk de 
beslissing zal wijzen op korte termijn. (Artt. 648, 4° en 652 Ger.W.)

3º en 4° De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te  
berechten, die dient verstreken te zijn alvorens de procureur-generaal  bij  het hof van 
beroep kan vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het  
gerechtelijk verlof. (Artt. 648, 4° en 652 Ger.W.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent e.a. T. TER DIJK v.z.w. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0631.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 20 december 2007 een verzoek neergelegd tot onttrek-

king van de zaak nr. BG/66991083-02 ST aan P.V., rechter in de rechtbank te 
Brugge, wegens verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten.
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Op 27 december 2007 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkin-
gen ontvangen van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. 
Op 3 januari 2008 heeft de griffie de opmerkingen ontvangen van rechter V.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de volgende omstandigheden:
- op 29 mei 2007 is de zaak door de kamer voorgezeten door rechter V. in be-

raad genomen;
- op 20 december 2007 was er nog geen vonnis uitgesproken.
Uit die omstandigheden blijkt dat rechter V. reeds meer dan zes maanden ver-

zuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad had genomen. De termijn van 
zes maanden wordt niet geschorst tijdens het gerechtelijk verlof, zodat de termijn 
van zes maanden verstreken is.

2. Rechter V. werpt op dat de zaak bijzonder ingewikkeld was en dat hij thans 
het ontwerp grotendeels heeft afgewerkt en de zaak had kunnen uitspreken op de 
zitting van 15 januari 2008.

3. Gelet op de waarschijnlijkheid dat de rechter op korte termijn de beslissing 
zal wijzen, is het in het belang van een goede rechtsbedeling niet in te gaan op 
het verzoek tot onttrekking.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

17 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 33

1° KAMER - 17 januari 2008

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FOUT VAN EEN DERDE - COLLECTIEVE SCHADE - 
INDIVIDUELE SCHULDEISER - VORDERINGSRECHT.

Tijdens  het  faillissement  kan,  onder  de  gelding  van  de  Faillissementswet  1851,  een 
individuele  schuldeiser  geen  vergoeding  krijgen  voor  zijn  aandeel  in  de  collectieve 
schade die werd veroorzaakt  door de  fout  van een derde;  een vordering tijdens het  
faillissement ingesteld door een gelaedeerde schuldeiser moet worden afgewezen als zij  
die strekking heeft. (Artt. 444, 452, 470, 479, 487, eerste lid, 496, 528 en 561, eerste lid 
Faillissementswet 1851)



Nr. 33 - 17.1.08 HOF VAN CASSATIE 131 

(R. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 444, 452, 470, 479, 487, eerste lid, 496, 528, 561, eerste lid van de wet 

van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, die boek III van 
het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing vóór haar vervanging door de 
wet van 8 augustus 1997;

- de artikelen 80, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 13 april 1995, 80, 
zoals van toepassing sinds de wijziging bij wet van 13 april 1995, 103, 137 en 140 van de 
gecoördineerde Vennootschappenwet, artikelen 98, 332 en 633 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen, recht doende op het 

hoger beroep van de Belgische Staat, verweerder, het hoger beroep ontvankelijk en ge-
grond, doet het bestreden vonnis, waarbij de vordering van de Staat ontoelaatbaar werd 
verklaard, teniet en, opnieuw recht doende, verklaart de oorspronkelijke vordering van de 
verweerder ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiser tot betaling van 81.666,66 
euro, te vermeerderen met de wettelijke interest vanaf 1 januari 1995 en de kosten van 
beide aanleggen.

Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen:
"2. Volgens (de eiser) hierin gevolgd door de eerste rechter, is de vordering bovendien 

niet toelaatbaar omdat enkel de curator, als vertegenwoordiger van alle schuldeisers, deze 
vordering kan instellen.

De aansprakelijkheidsvordering van een individuele schuldeiser kan inderdaad niet toe-
gewezen worden, in zover hierdoor het beginsel van de gelijkheid tussen alle schuldeisers 
in het gedrang komt.

In casu wordt echter niet aangetoond dat de vordering van (de verweerder) de belangen 
van eventuele andere schuldeisers zou schaden.

Bovendien werd de zaak behandeld nadat het faillissement werd afgesloten. Reeds in 
zijn  eerste  besluiten verwijst  (de  verweerder)  naar  het  vonnis  van 18 november  1996 
waarbij het faillissement werd afgesloten.

Het toekennen van de gevorderde schadevergoeding kan dus geen schending uitmaken 
van de belangen van andere schuldeisers.

De oorspronkelijke vordering was derhalve ontvankelijk en toelaatbaar".
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Daarna overweegt het bestreden arrest verder:
"(De eiser) levert het bewijs niet dat de door hem begane overtredingen geen invloed 

hebben gehad op het faillissement en het teloorgaan van de activa van de vennootschap.
Derhalve wordt bij toepassing van hoger vermelde artikelen, de schade van (de ver-

weerder) geacht het gevolg te zijn van deze overtredingen.
De schade van (de verweerder) bestaat in het verlies van de mogelijkheid om de belas-

tingen te kunnen innen, rechtstreeks van de vennootschap, of via de uitkering van een di-
vidend uit het faillissement".

Grieven
Overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet 

worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te die-
nen.

Hoedanigheid en belang worden bovendien beoordeeld op het tijdstip van inleiding van 
de vordering.

Overeenkomstig artikel 444 van de Faillissementswet van 18 april 1851 verliest de ge-
failleerde, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het 
beheer over al zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan de curator, die, be-
noemd door de rechtbank van koophandel als gerechtelijk mandataris, de bij de wet be-
paalde machten uitoefent in het belang van de gezamenlijke schuldeisers en van de gefail-
leerde.

De algemene opdracht van de curator in het faillissement bestaat meer bepaald erin het 
actief van de gefailleerde te gelde te maken, door namelijk de rechtsvorderingen in te stel-
len die de gefailleerde had kunnen instellen, en het opgebrachte geld te verdelen. De cura-
tor oefent voor rekening van de boedel alle vorderingen uit die verband houden met het 
gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers, inzonderheid de vorderingen die strek-
ken tot de wedersamenstelling, de bescherming of de vereffening van het vermogen.

Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers, waarvan de uitoefening aan de cura-
tor is voorbehouden, zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de 
fout van wie dan ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het 
actief wordt verminderd.

Indien de individuele schuldeiser, hangende de faillissementsprocedure, verder zijn in-
dividuele rechten kan uitoefenen, inzonderheid deze die strekken tot het bekomen van een 
vergoeding van de schade, die hij ten individuele titel heeft geleden ingevolge de fout van 
een derde, kan hij bijgevolg in geen geval in eigen naam aanspraak maken op vergoeding 
van schade die is te aanzien als collectieve schade, zijnde schade die gemeen is aan alle 
schuldeisers.

De schade, bestaande in het verlies van de mogelijkheid betaald te worden, rechtstreeks 
van de vennootschap of via een uitkering van een dividend uit het faillissement, ingevolge 
het teloorgaan van de activa van de vennootschap, is per definitie een schade die gemeen 
is aan alle schuldeisers van de gefailleerde, waarvoor alleen de curator bevoegd is om op 
te treden.

Waar blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest de door de verweerder geleden 
schade, waarvoor hij bij vordering, betekend op 13 september 1996, hetzij nadat de schul-
denaar bij vonnis van 29 mei 1996 was failliet verklaard, van eiser vergoeding vorderde, 
bestond in het verlies van de mogelijkheid om zijn schuldvordering, met name de belas-
tingen, te innen, rechtstreeks van de vennootschap of via de uitkering van een dividend uit 
het faillissement, en dit ingevolge het teloorgaan van de activa van de gefailleerde ven-
nootschap, strekte de vordering derhalve tot vergoeding van schade die aan alle schuldei-
sers gemeen was.
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Zodoende was de curator, met uitsluiting van verweerder, bevoegd om tijdens de faillis-
sementsprocedure deze vordering, gestoeld op de schending van de artikelen 80 en 103 
van de gecoördineerde vennootschappenwet (thans de artikelen 98, 332 en 633 van het 
Wetboek van Vennootschappen), in rechte te laten gelden.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen van het bestreden arrest, waaruit duidelijk blijkt 

dat verweerders vordering ertoe strekte vergoeding te bekomen voor schade die gemeen 
was aan alle schuldeisers van de gefailleerde vennootschap, met name het verlies van de 
mogelijkheid om van zijn schuldvordering betaling te bekomen, rechtstreeks van de ven-
nootschap of via de uitkering van een dividend uit het faillissement, ingevolge het teloor-
gaan van de activa van de vennootschap, vermocht het hof van beroep niet wettig te be-
slissen dat de vordering, door verweerder ingesteld hangende het faillissement in misken-
ning van de uitsluitende bevoegdheid van de curator terzake, ontvankelijk was (schending 
van de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, 444, 452, 470, 479, 487, eerste lid, 496, 528, 561, eerste lid van de wet van 18 april 
1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling die boek III van het Wetboek 
van Koophandel vormt, zoals van toepassing vóór haar vervanging door de wet van 8 au-
gustus 1997, 80, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 13 april 1995, 80 zo-
als van toepassing sinds de wijziging bij wet van 13 april 1995, 103, 137, 140 van de ge-
coördineerde Vennootschappenwet, 98, 332 en 633 van het Wetboek van Vennootschap-
pen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefail-

leerde te gelde te maken en het opgebrachte geld te verdelen. Wanneer de curator 
namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de rechten van alle schuldeisers 
uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zou-
den zijn samengevoegd.

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voort-
vloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief 
van het faillissement vermeerderd wordt of het actief ervan verminderd wordt. 
Wegens de schade die aldus is veroorzaakt aan de boedel van de goederen en 
rechten die het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers vormen, is die fout 
de oorzaak van een collectief nadeel voor die schuldeisers en krenkt zij de rech-
ten die dezen, gelet op de aard ervan, gemeen hebben.

2. Tijdens het faillissement kan, krachtens de toen vigerende wetsbepalingen, 
een individuele schuldeiser geen vergoeding krijgen voor zijn aandeel in de col-
lectieve schade die werd veroorzaakt door de fout van een derde.

Een vordering tijdens het faillissement ingesteld door een gelaedeerde schuld-
eiser moet worden afgewezen als zij die strekking heeft.

3. De appelrechters stellen vast dat de verweerder een bedrag vordert dat exact 
overeenstemt met het bedrag van de niet-geïnde belastingen die de vennootschap 
had moeten betalen. Zo stellen zij vast dat de Belgische Staat in werkelijkheid 
een vergoeding vordert voor het feit dat zijn schuldvordering in het faillissement 
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niet wordt gehonoreerd, en dus een vergoeding vraagt voor zijn aandeel in de 
collectieve schade.

Zodoende schenden de appelrechters de in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen.

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

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

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

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

17 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gein-
ger en De Bruyn.

Nr. 34

1° KAMER - 17 januari 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - 
WANBETALING - NALATIGHEIDSINTERESTEN - BEZWAAR - UITBLIJVEN VAN EEN BESLISSING NA 18 
MAANDEN - SCHORSING VAN DE NALATIGHEIDSINTEREST - UITWERKING.

De  omstandigheid  dat  artikel  3O5,  §2  W.I.B.  (1964)  de  schorsing  van  de  door  de 
belastingplichtige verschuldigde nalatigheidsinteresten doet ingaan vanaf de eerste dag  
van de maand na het verstrijken van de termijn van achttien maanden na de indiening  
van  het  bezwaar,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  de  schorsing  van  de  nalatigheidsinterest  
uitwerking kan krijgen voor de datum van inwerkingtreding van die bepaling. (Art. 305, §2 
W.I.B. 1964; Art. 414, §2 W.I.B. 1992)

(C. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 januari 2006 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 eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 305, §2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (W.I.B. 1964);
- de artikelen 55 en 116 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen;
- voor zoveel als nodig artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat het hof van beroep daarin 

zijn hoger beroep en dienvolgens ook zijn initiële vordering tot uitbreiding van de schor-
singstermijn van de door hem verschuldigde nalatigheidsinteresten ontvankelijk doch on-
gegrond verklaart.  Het hof  van beroep stoelt  deze beslissing onder meer op volgende 
gronden:

2.7. de toepassing van artikel 305, §2 W.I.B. (1964)
(...)
2.7.2. de aanvangsdatum
De litigieuze wetsbepaling is van toepassing vanaf 1 september 1986.
Dit betekent dat de erin bedoelde schorsing ten vroegste kan worden toegepast vanaf 1 

september 1986.
Voor alle vóór 1 maart 1985 ingediende bezwaarschriften kan er aldus met de schorsing 

op grond van deze wetsbepaling slechts vanaf 1 september 1986 rekening worden gehou-
den.

De litigieuze wetsbepaling behoort tot het formele belastingrecht en is overeenkomstig 
artikel 3 van het Gerechtelijk wetboek van toepassing op de hangende rechtsgedingen.

Een nieuwe wet, hoewel zij vanaf haar inwerkingtreding van toepassing is op hangende 
rechtsgedingen, tast, behoudens andersluidende bepaling, de geldigheid niet aan van de 
onder de vroegere wet verrichte handelingen (Cass., 17 juni 1971, Arr. Cass. 1971, 1047; 
Cass., 10 februari 1972, Arr. Cass. 1972, 536; Cass., 22 november 1984, Arr. Cass. 1984-
85, 413; Cass., 29 april 1993, Arr. Cass. 1993, 417; P. POPELIER, “Toepassing van de wet 
in de tijd”, A.P.R., Story-scientia, 1999, p. 73, randnr. 112).

De nieuwe wet in casu kan dan ook geen afbreuk meer doen aan de reeds gelopen nala-
tigheidsintresten tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

De eerste rechter heeft dit dan ook terecht zo beslist.
(pag. 6-7 van het bestreden arrest).
Grieven
Artikel 55 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen heeft een twee-

de paragraaf aan het artikel 305 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
(W.I.B. (1964) toegevoegd, luidend als volgt: "Geschiedt de kennisgeving van de in arti-
kel 276 bedoelde beslissing niet binnen achttien maanden na de indiening van het be-
zwaarschrift dan is de in paragraaf 1 bedoelde nalatigheidsinterest niet verschuldigd voor 
het gedeelte van de aanslag dat hoger is dan het overeenkomstig artikel 301 vastgestelde 
bedrag, gedurende het tijdperk dat begint op de eerste van de maand welke volgt op die 
waarin de termijn van achttien maanden verstrijkt, en afloopt op het einde van de maand 
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waarin van de beslissing van de directeur kennis wordt gegeven".
Het hof van beroep beslist, in navolging van de belastingadministratie, dat dit wetsarti-

kel van toepassing is op het bezwaar dat door of voor de eiser tot cassatie was ingediend 
in mei 1979 terwijl de kennisgeving van de beslissing dateert van 28 oktober 1986.

Het hof van beroep beslist evenwel dat de schorsing van de interest slechts ten vroegste 
een aanvang kan hebben genomen vanaf 1 september 1986.

De stelling van de eiser tot cassatie luidde dat een wetsbepaling die van toepassing is in 
een bepaald lopend geschil met de belastingdiensten, moet worden toegepast conform de 
wettelijke libellering van het wetsartikel, zo bijvoorbeeld in de mate dat er in het wetsarti-
kel zelf een aanvangsdatum van de schorsing wordt bepaald. Inderdaad bepaalt artikel 
305, §2 W.I.B. (1964) dat de schorsing van de nalatigheidsinteresten desgevallend ingaat 
vanaf 18 maanden na de indiening van het bezwaarschrift (in casu dus op 1 december 
1980 zijnde 18 maanden na de indiening van het bezwaarschrift).

Deze stelling van eiser tot cassatie is aldus door het hof van beroep afgewezen.
De eiser tot cassatie ontwaart in deze beslissing een miskenning van de supra aangedui-

de wetsbepalingen in het bijzonder van artikel 305, §2 W.I.B. (1964) zelf.
Een wetsbepaling (lees: de schorsing in kwestie) is ofwel toepasselijk ofwel niet toe-

passelijk. Als een wetsbepaling (zoals artikel 305, §2 W.I.B./64) toepasselijk is op een 
hangend geschil of geding (zoals het hof van beroep beslist heeft), dit is "in werking ge-
treden" in termen van "overgangsrecht", dan moet de wetsbepaling in al haar geledingen 
worden toegepast. Het "overgangsrecht" moet alsdan niet meer worden toegepast om de 
aanvang van de gevolgen van de wetsbepaling te kennen aangezien deze aanvangsdatum 
in de wet zelf is ingeschreven. Door een wetsbepaling niet volledig toe te passen is de 
wetsbepaling zelf geschonden.

Een (algemeen rechtsbeginsel van) overgangsrecht kan geen duidelijke wettekst "over-
rulen". Een (algemeen rechtsbeginsel van) overgangsrecht kan hoogstens tot gevolg heb-
ben dat een wettekst op een bepaald hangend geschil niet toepasselijk is. In feite is dit 
zelfs af te leiden uit het gezegde van het hof van beroep dat een nieuwe wet vanaf haar in-
werkingtreding en behoudens andersluidende bepaling de geldigheid niet kan aantasten 
van de onder de vroegere wet verrichte handelingen en geen afbreuk meer kan doen aan 
reeds gelopen nalatigheidsinteresten.

Dit is in casu des te meer het geval daar artikel 305, §2 W.I.B. (1964) de gevolgen re-
gelt van een toestand die of een feit dat zich voordoet na de datum van inwerkingtreding 
van de wijzigingswet, met name de kennisgeving van de directoriale beslissing (die laat-
tijdig wordt ter kennis gebracht). Als deze laattijdige kennisgeving de toepasselijkheid 
van artikel 305, §2 W.I.B. (1964) teweegbrengt, dient eenvoudigweg de sanctie die daar-
op door de wetgever is voorzien, waarvan de aanvangsdatum duidelijk door de wetgever 
is bepaald, te worden toegepast.

Als dat al zou bestaan.
Artikel 305, §2 W.I.B. (1964) onderscheidt zich van andere wijzigingswetten over bij-

voorbeeld tarieven van interesten doordat deze wetsbepaling duidelijk stelt vanaf welke 
datum de rechtsgevolgen van de wetsbepaling uitwerking moeten hebben. Dat tarieven 
van interesten die in de loop van een rechtsgeding wijzigen slechts worden toegepast van-
af de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingswet is logisch omdat en voor zover 
in de wijzigingswet geen exacte aanvangsdatum is vastgesteld.

De eiser meent, kortom, dat de alhier bevochten beslissing van het hof van beroep in-
druist tegen de uitdrukkelijke wettelijke bepaling van artikel 305, §2 W.I.B. (1964) die 
immers uitdrukkelijk en op niet mis te verstane wijze stelt dat de schorsing ingaat vanaf 
18 maanden na indiening van een bezwaarschrift. Derhalve kan nimmer wettig worden 
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besloten dat een schorsing die effectief moet worden verleend, slechts kan ingaan vanaf 
een andere datum (de eerste dag van de kalendermaand volgend op de inwerkingtreding 
van de wet van 4 augustus 1986).

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de schorsing der interesten ten vroegste een aan-

vang nam op 1 september 1986, en dit terwijl het bezwaarschrift werd neergelegd in mei 
1979, hetzij meer dan achttien maanden voor de door het hof van beroep weerhouden da-
tum van 1 september 1986, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht 
(schending van de in het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
8. Het te dezen toepasselijke artikel 305, §2 van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1964) bepaalt dat indien de kennisgeving van de in artikel 276 
bedoelde beslissing niet binnen achttien maanden na de indiening van het be-
zwaarschrift geschiedt, de in paragraaf 1 bedoelde nalatigheidsinterest niet ver-
schuldigd is voor het gedeelte van de aanslag dat hoger is dan het overeenkom-
stig artikel 301 vastgestelde bedrag, gedurende het tijdperk dat begint op de eer-
ste van de maand welke volgt op die waarin de termijn van achttien maanden 
verstrijkt, en afloopt op het einde van de maand waarin van de beslissing van de 
directeur kennis wordt gegeven.

9. De omstandigheid dat voormeld artikel 305, §2, de schorsing in de regel 
doet ingaan vanaf de eerste dag van de maand na het verstrijken van de termijn 
van achttien maanden na de indiening van het bezwaar, heeft niet tot gevolg dat 
de schorsing van de nalatigheidsinterest uitwerking kan krijgen voor de datum 
van inwerkingtreding van  die  bepaling.  De verwijzing  naar  de  eerste  van  de 
maand na het verstrijken van de termijn van achttien maanden als aanvangspunt 
van de schorsing, toont niet aan dat de wetgever gewild heeft dat deze bepaling 
terugwerkt in de tijd tot voor de datum van inwerkingtreding ervan. Voor die da-
tum vervallen nalatigheidsinterest blijven verschuldigd.

10. De appelrechters verantwoorden naar recht hun beslissing dat de nieuwe 
wet hier in casu geen afbreuk kan doen aan de reeds gelopen nalatigheidsinterest 
tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Het Hof vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering tot schadevergoeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
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Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

17 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. B. 
Coopman, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 35

1° KAMER - 17 januari 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING VAN DE 
AANSLAG — AFZONDERLIJKE AANSLAGEN - OPZEGVERGOEDINGEN - GEMIDDELDE AANSLAGVOET - 
LAATSTE JAAR MET EEN NORMALE BEROEPSWERKZAAMHEID - BEGRIP.

Een jaar waarin een activiteit werd uitgeoefend die geen bedrijfsinkomsten opleverde, kan  
niet  dienen  als  een  referentiejaar  voor  het  bepalen  van  de  gemiddelde  aanslagvoet  
waartegen opzegvergoedingen afzonderlijk  belastbaar zijn.  (Art.  171, aanhef en 5°, a) 
W.I.B. 1992)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 171, aanhef en onder 5°, a) van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen (1992), zoals toepasselijk, bepaalt dat in afwijking van de artikelen 130 
tot 168, afzonderlijk belastbaar zijn, behalve wanneer de aldus berekende belas-
ting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, meer be-
draagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de even vermelde 
artikelen op het geheel van de belastbare inkomsten (...): 5° tegen de gemiddelde 
aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het 
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laatste jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft 
gehad: a) vergoedingen van meer dan 25.000 frank bruto, die al of niet contractu-
eel betaald zijn ten gevolge van de stopzetting van arbeid of beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst (...).

2. Het bepaalde in dit artikel strekt ertoe om de aanslagvoet van de aldaar ver-
melde bedrijfsinkomsten zoveel mogelijk gelijk te maken aan die van het laatste 
vorige jaar waarin de bedrijfsinkomsten van de belastingplichtige voortvloeien 
uit de uitoefening van een normale beroepswerkzaamheid.

Een jaar waarin een activiteit werd uitgeoefend die geen bedrijfsinkomsten op-
leverde kan niet dienen als een referentiejaar voor een gemiddelde aanslagvoet.

3. De appelrechters stellen vast dat de belastingplichtige in de kalenderjaren 
1994, 1995 en 1996 als onbezoldigd bestuurder geen belastbare inkomsten ge-
noot en oordelen dat de terbeschikkingstelling van een kamer geen belastbaar in-
komen uitmaakte.

Door uit te sluiten dat die jaren zouden gelden als referentiejaar schenden zij 
de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.

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

17 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. J. 
Speecke, Kortrijk en Claeys Boúúaert..

Nr. 36

1° KAMER - 17 januari 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - INVORDERING VAN EEN 
BETWISTE BELASTINGSCHULD - VERJARING - STUITING - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL - 
GEVOLG.

2º VERJARING — BELASTINGZAKEN — STUITING - INVORDERING VAN EEN BETWISTE 
BELASTINGSCHULD - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL - GEVOLG.

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - INVORDERING VAN EEN 
BETWISTE BELASTINGSCHULD - ART. 49 PROGRAMMAWET 9 JULI 2004 - DRAAGWIJDTE.

4º VERJARING — BELASTINGZAKEN — STUITING - INVORDERING VAN EEN BETWISTE 
BELASTINGSCHULD - ART. 49 PROGRAMMAWET 9 JULI 2004 - DRAAGWIJDTE.
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1º  en  2°  Een  dwangbevel  of  bevel  tot  betalen  dat  wordt  betekend  voor  een  betwiste  
belastingschuld en bijgevolg geen bevel kan inhouden om de belastingschuld te betalen 
binnen 24 uren, maakt niettemin een geldige verjaringstuitende akte uit, zelfs als er geen  
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte is als bedoeld in artikel 41O van het W.I.B. (1992)  
en de betekening ervan gebeurt met het oog op het stuiten van de verjaring1.  (Art. 49 
Programmawet  2004;  Art.  2244  B.W.;  Art.  410  W.I.B.  1992;  Art.  149,  eerste  lid 
K.B./W.I.B. 1992)

3º  en  4°  Artikel  49  van  de  Programmawet  van  9  juli  2004  is  geen  interpretatieve  
wetsbepaling; deze bepaling moet echter wel door de rechter met terugwerkende kracht 
worden toegepast overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

(A. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.07.0057.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1499, 1529, 1546 en 1564 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 145 en 149 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,  (hierna afgekort  als K.B./W.I.B. 
(1992));

- artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en verklaart dit gegrond. Hervormt 

dienvolgens de bestreden beschikking, behalve in zover deze de oorspronkelijke vorderin-
gen ontvankelijk verklaarde. En opnieuw recht sprekend over de gegrondheid van de oor-
spronkelijke  vorderingen.  Verklaart  de  oorspronkelijk  vordering  van (de  eisers)  onge-
grond en wijst hen er van af. Verklaart de oorspronkelijke vordering van (de verweerder) 
gegrond. Zegt voor recht dat de aanslag gekend onder kohierartikel 749298423 geenszins 
verjaard is  en dat de dwangbevelen van 16 mei  1995 en 21 maart  2000 de verjaring 
rechtsgeldig hebben gestuit. Veroordeelt (de eisers) tot de kosten van het geding, langs de 
zijde van (de verweerder) begroot op: (...)"

na vastgesteld te hebben op p. 2.:
"Teneinde de verjaring van het vorderingsrecht te stuiten heeft (de verweerder) op 21 

maart 2000 een verjaringstuitend dwangbevel laten betekenen".
op grond van de motieven op p. 5 - 9: 

1 Zie  Cass.,  10  okt.  2002,  A.R.  C.01.0067.F,  A.C. 2002,  nr.  526;  Cass.,  21  feb.  2003,  A.R. 
F.01.0011.N, A.C. 2003, nr. 124; Grondwettelijk Hof, nr. 177/2005, 7 dec. 2005, B.S. 28 dec. 2005 en 
nr. 20/2006, 1 feb. 2006, B.S. 24 feb. 2006, Ed. 3.
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"3. Beoordeling
Het artikel 145 K.B./W.I.B. (1992) bepaalt in het eerste lid dat de directe belastingen 

verjaren door verloop van 5 jaren vanaf de datum waarop ze moeten betaald zijn.
Het artikel 145 K.B./W.I.B. (1992) bepaalt in het derde lid dat de verjaringstermijn kan 

worden gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek of door afstand te doen van de op de verjaring verlopen termijn, en dat in geval 
van stuiting van de verjaring een nieuwe verjaring intreedt, die op dezelfde wijze kan 
worden gestuit, door verloop van 5 jaren na de laatste akte of handeling waardoor de vori-
ge verjaring is gestuit, indien geen geding voor het gerecht aanhangig is.

In dit geval werd een dwangbevel betekend op 16 mei 1995 en nog op 21 maart 2000.
Tevergeefs menen (de eisers) zich in hun syntheseconclusies nog te kunnen beroepen 

op de rechtspraak van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 28 oktober 1993, 10 okto-
ber 2002, 21 februari 2003 en 12 maart 2004, nu de wetgever nadien precies de gevolgen 
van die arresten wenste weg te nemen.

Met het artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004, zoals hierboven reeds geci-
teerd, meende de wetgever immers in een als interpretatief aangemerkte bepaling een ant-
woord te bieden aan een bijzonder probleem dat gerezen was met betrekking tot de verja-
ring van betwiste aanslagen ingevolge de arresten van het Hof van Cassatie van 10 okto-
ber 2002 en van 21 februari 2003 die inzake inkomstenbelastingen de verjaringstuitende 
werking ontzegden aan een betalingsbevel dat was betekend "bij ontstentenis van een on-
betwistbaar verschuldigde belasting.

De wetgever oordeelde daarbij dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie zijn optre-
den onontbeerlijk maakte 'om te vermijden dat bij gebrek aan een mogelijkheid voor de 
administratie om op een geldige manier de verjaring te stuiten van de betwiste aanslagen 
waarvoor geen enkel zeker en vaststaand onmiddellijk eisbaar aandeel bestaat, een aantal 
onder hen zouden verjaard verklaard worden en waarbij diens optreden 'des te meer dwin-
gend (blijkt) te zijn uit het onderzoek van de gegevens van de fiscale achterstand inzake 
de inkomstenbelastingen die laten zien dat deze laatste voor meer dan veertig procent be-
staat uit betwiste aanslagen'.

De wetgever voegde vooreerst met artikel 297 van de programmawet van 22 december 
2003 een hoofdstuk Xbis in het W.I.B. (1992) omvattend de artikelen 443bis en 443ter, 
waarbij dit laatste een nieuwe schorsingsgrond van de verjaring invoerde. Bij ontstentenis 
van een overgangsbepaling is voormeld artikel 443ter W.I.B. (1992) slechts van toepas-
sing op de verjaringstermijnen die lopen op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, 
tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 10 januari 2004.

De wetgever wenste bovendien ook de gevolgen van de volgens de voormelde cassatie-
rechtspraak op dat ogenblik reeds verworpen verjaring op te heffen en gebruikte daarvoor 
op suggestie van de Raad van State met het artikel 49 van de programmawet van 9 juli 
2004 een interpretatieve wettelijke bepaling teneinde het dwangbevel zoals bedoeld in de 
artikelen 148 en 149 K.B./W.I.B. (1992) te interpreteren als een verjaringsstuitende akte 
in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de betwiste belasting-
schuld geen zeker en vaststaand karakter heeft.

Het Arbitragehof geconfronteerd met acht beroepen tot vernietiging, heeft met het ar-
rest nr.  177/2005 van 7 december 2005 (zie  www.arbitrage.be,  op datum, en  Belgisch 
Staatsblad van 28 december 2005 (Ed. 1)) al die beroepen verworpen.

Het Arbitragehof heeft vooreerst onder een omstandige motivering de bestreden bepa-
ling  gekwalificeerd  (onder  B.11.1  e.v.)  en  geoordeeld  dat  deze  niet  kan  worden  be-
schouwd als een interpretatieve bepaling (zie onder B.17.4).

Vervolgens heeft het Arbitragehof onderzocht of de terugwerkende kracht van de be-
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streden norm verantwoord kon worden door de onontbeerlijkheid ervan voor de goede 
werking of continuïteit van de openbare dienst en heeft dit bevestigd.

Het overwoog als volgt:
'B.18.1. De terugwerkende kracht van wetsbepalingen, die van aard is dat zij rechtson-

zekerheid in het leven kan roepen, kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeer-
lijk is voor de goede werking of continuïteit van de openbare dienst.

Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht van de wetskrachtige norm tot ge-
volg heeft dat de afloop van een of meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin 
wordt beïnvloed of dat rechtscolleges verhinderd worden zich uit te spreken, vergt de aard 
van het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 
motieven van algemeen belang een verantwoording bieden voor dat optreden van de wet-
gever, dat ten nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele 
waarborgen die aan allen worden geboden.

B.18.2.  Aangezien de bestreden bepaling hangende procedures beïnvloedt,  moet het 
Hof onderzoeken of de terugwerkende kracht van de aangevochten bepaling voldoet aan 
elk van de in B.18.1 vermelde voorwaarden.

Onder een omstandige redengeving ontwikkeld onder B.19.1 tot en met B.19.11 onder-
zocht het Arbitragehof verder de vervulling van die voorwaarden om onder de overwe-
ging B.20 te besluiten:

'Het blijkt dus dat de maatregel is verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden en 
is ingegeven door dwingende motieven van algemeen belang'.

Verder heeft het Arbitragehof ook een tweede reeks middelen die verschillen in behan-
deling bekritiseerden niet aangenomen.

Nog in een recenter arrest nr. 20/2006 van 1 februari 2006 heeft het Arbitragehof voor 
recht gezegd:

'Artikel 49 van de programmawet van 9 juli 2004, dat van toepassing is op feiten die 
nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane rechter-
lijke beslissing, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gele-
zen met het rechtszekerheidsbeginsel, met het recht op een behoorlijke rechtsbedeling en 
met  het  eigendomsrecht'.  (zie  Arbitragehof,  arrest  nr.  20/2006 van 1 februari  2006)  - 
www.arbitrage.be, op datum en Belgisch Staatsblad van 24 februari 2006 (Ed. 3)).

De hier betekende dwangbevelen van 16 mei 1995 en van 21 maart 2000, hadden dus, 
niettegenstaande de ontstentenis alsdan van een "onbetwistbaar verschuldigde belasting" 
wel degelijk een verjaringsstuitend karakter.

De grondwetconforme uitlegging van het Arbitragehof met betrekking tot de door de 
administratie ingeroepen programmawet, bevestigt dat de verjaring van de hier initieel 
volledig betwiste belastingschuld door de opeenvolgende dwangbevelen geldig kon wor-
den gestuit.

Vermits de opeenvolgende dwangbevelen de verjaring geldig hebben gestuit en er in-
middels een definitieve beslissing overligt omtrent het bodemgeschil, zijn de op grond 
van artikel 166, §2 en §3 K.B./W.I.B. (1992) ingehouden belastingteruggaven die de Ad-
ministratie uitvoerde haar definitief verworven en is er geen reden tot enige terugbetaling 
daarvan".

Grieven
Krachtens artikel 145, derde lid K.B./W.I.B. (1992) kan de termijn van vijf jaar, be-

doeld in de vorige leden van hetzelfde artikel, gestuit worden "op de wijze bepaald in de 
artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek".

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, 
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"een bevel tot betaling", of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verja-
ring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.

De appelrechters stellen op p. 2: "Teneinde de verjaring van het vorderingsrecht te stui-
ten heeft (de verweerder) op 21 maart 2000 een verjaringstuitend dwangbevel laten bete-
kenen".

De eisers voerden, in regelmatig genomen laatste besluiten, neergelegd ter griffie van 
het Hof van Beroep te Antwerpen op 31 augustus 2006, op p. 7 omtrent dit bevel aan: "Op 
21 maart 2000 werd nog een tweede dwangbevel betekend. Dit dwangbevel vermeldt uit-
drukkelijk dat het enkel wordt betekend met het oog op de stuiting van de verjaring en dat 
de effectieve invordering pas zal plaatsvinden na de behandeling van het beroep".

Dit bevel stelt inderdaad: "Gelet op de omstandigheid dat bezwaar of beroep is inge-
diend tegen de belastingschuld waarvoor dit  bevel wordt gedaan en dat die belasting-
schuld waarvoor dit bevel wordt gedaan en die belastingschuld, ingevolge artikel 410 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), niet door alle middelen tot tenuitvoer-
legging kan worden ingevorderd tot aan de definitieve afhandeling van het bezwaar of het 
beroep. (...) Om te betalen (...) de som van (...) Bedrag (saldo) in hoofdsom van de hierbij 
betekende uittreksels vermelde aanslagen, eventueel beperkt tot het gedeelte van dat be-
drag dat zal verschuldigd blijven na de definitieve afhandeling van het bezwaar of het be-
roep, vermeerderd met de nalatigheidsintresten en de kosten van dit bevel. Verklarende 
dat zo na de definitieve afhandeling van het bezwaar of het beroep niet  aan dit bevel 
wordt voldaan, de procedure van tenuitvoerlegging zal worden aangevat overeenkomstig 
de artikelen 147 tot 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992). Verklarende dat dit exploot de tenuitvoerlegging bijgevolg 
nog niet inleidt".

Dit exploot is geenszins een "dwangbevel", omdat het niet beantwoordt aan de definitie 
daarvan in artikel 149 van het K.B./W.I.B. (1992), die luidt als volgt: "Ingeval een belas-
tingschuldige zijn belastingen niet heeft gekweten binnen de termijnen van artikel 413 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), doet de ontvanger hem een dwangbe-
vel betekenen tot betaling binnen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag".

Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 is verder enkel van toepassing op 
voormeld "dwangbevel" blijkens de inhoud van die bepaling: "Hoofdstuk XII: Interpreta-
tie van de toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, op het vlak van de in-
komstenbelastingen. Niettegenstaande het dwangbevel de eerste akte van de rechtstreekse 
vervolging is in de zin van de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit tot uitvoe-
ring van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), moet het dwangbevel ook ge-
ïnterpreteerd worden als een verjaringsstuitende akte in de zin van artikel 2244 van het 
Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de betwiste belastingschuld geen zeker en vaststaand ka-
rakter heeft".

Aldus is die bepaling niet van toepassing op het op 21 maart 2000 betekende "verja-
ringstuitend bevel" dat geen "dwangbevel" is, spijts zijn benaming.

De appelrechters oordelen nochtans op p. 8 onderaan: "De grondwetconforme uitleg-
ging van het Arbitragehof met betrekking tot de door de administratie ingeroepen pro-
grammawet, bevestigt  dat de verjaring van de hier initieel  volledig betwiste belasting-
schuld door de opeenvolgende dwangbevelen geldig kon worden gestuit".

Derhalve verlenen de appelrechters, uitsluitend op grond van het er niet op van toepas-
sing zijnde artikel 49 van de voormelde Programmawet, stuitende werking aan dat "verja-
ringstuitend bevel" van 21 maart 2000, dat wegens het ontbreken van een uitvoerbare titel 
op die datum daarentegen niet stuit krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarnaar artikel 145, derde lid K.B./W.I.B. (1992) verwijst.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  onwettig  beslist,  dat  de  beide  opeenvolgende 
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dwangbevelen de verjaring geldig hebben gestuit, door ook op het "verjaringstuitend be-
vel" van 21 maart 2000 artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 toe te passen, 
welke bepaling evenwel enkel van toepassing is op het

"dwangbevel" gedefinieerd in artikel 149 van het K.B./W.I.B. (1992) waaraan voor-
meld bevel van 21 maart 2000 niet beantwoordt (schending van de Programmawet van 9 
juli 2000 en 149 K.B./W.I.B. (1992)) en bijgevolg de beslissing dat de litigieuze aanslag 
geenszins verjaard niet wettig verantwoord is (schending van artikel 145, derde lid van het 
K.B./W.I.B. (1992), artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1499, 1529, 
1546 en 1564 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging door 

de Programmawet van 9 juli 2004, wordt de verjaring gestuit door een dagvaar-
ding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die 
men wil beletten de verjaring te verkrijgen.

2. Luidens het toepasselijk artikel 410 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1992), voor zijn wijziging bij de wet van 15 maart 1999, kan de belas-
ting nochtans slechts door middelen van tenuitvoerlegging worden ingevorderd, 
voor zover zij overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, 
wanneer zij ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer 
bedraagt dan de laatste belasting welke, voor een vorig aanslagjaar, definitief ge-
vestigd werd ten laste van een belastingschuldige.

Krachtens deze bepaling kan slechts het daarin omschreven onbetwistbaar ver-
schuldigde gedeelte van de ingekohierde belastingschuld door alle middelen van 
tenuitvoerlegging worden ingevorderd.

Krachtens artikel 149, eerste lid van het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),  doet de ontvanger,  ingeval 
een belastingschuldige zijn belastingen niet heeft gekweten binnen de termijnen 
van artikel 413 van dit wetboek, hem een dwangbevel betekenen tot betaling bin-
nen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.

3. Inzake belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat 
voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt en een uitvoerbare beslag-
maatregel voorafgaat. Er kunnen geen middelen van tenuitvoerlegging worden 
aangewend om het met een bezwaar of beroep bestreden gedeelte van de ingeko-
hierde belastingschuld in te vorderen.

4. Hieruit heeft het Hof in zijn arresten van 10 oktober 2002 en 21 februari 
2003 afgeleid dat een betalingsbevel betekend voor een aldus betwiste belasting-
schuld niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft.

5. Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004, dat werd opgenomen on-
der Hoofdstuk XII met als opschrift "Interpretatie van de toepassing van artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek, op het vlak van de inkomstenbelastingen", be-
paalt  thans dat  niettegenstaande het  dwangbevel  de eerste  akte van de recht-
streekse vervolgingen is in de zin van de artikelen 148 en 149 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), het 
dwangbevel ook moet geïnterpreteerd worden als een verjaringstuitende akte in 
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de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de betwiste be-
lastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft.

Uit die wetsbepaling volgt dat een dwangbevel of bevel tot betalen dat wordt 
betekend voor een betwiste belastingschuld en bijgevolg geen bevel kan inhou-
den om de belastingschuld te betalen binnen 24 uren, niettemin een geldige ver-
jaringstuitende akte uitmaakt, zelfs als er geen onbetwistbaar verschuldigde ge-
deelte is als bedoeld in artikel 410 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1992) en de betekening ervan gebeurt met het oog op het stuiten van de ver-
jaring.

6. De wet die betreffende een punt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, 
een oplossing geeft die door de rechtspraak had kunnen worden aangenomen, is 
een  interpretatieve  wet.  Een  interpretatieve  wet  kan  de  geïnterpreteerde  wet 
evenwel onmogelijk wijzigen, opheffen of aanvullen. Ze kan tevens niet aan een 
begrip met een algemene draagwijdte een verschillende betekenis geven naar ge-
lang van de materie waarin het wordt toegepast.

7. Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 verleent aan het begrip 
"bevel tot betalen" in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek een verschillende 
betekenis door inzake inkomstenbelastingen het begrip bevel tot betalen zo uit te 
leggen dat ook betwiste belastingschulden die geen zeker en vaststaand karakter 
hebben,  het  voorwerp  kunnen uitmaken van  een  bevel  tot  betalen  dat  verja-
ringstuitende werking heeft.

8. Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 is derhalve geen interpre-
tatieve wetsbepaling. Deze nieuwe bepaling moet echter wel door de rechter met 
terugwerkende kracht  worden  toegepast  overeenkomstig  de  bedoeling  van  de 
wetgever. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wetsbepaling blijkt im-
mers duidelijk dat bij de wetgever de zekere bedoeling voorzat om door middel 
van een maatregel met terugwerkende kracht de rechten van de Schatkist te vrij-
waren in de nog hangende procedures waarin de betwiste belasting op grond van 
het door het Hof ingenomen standpunt, dreigde te verjaren of waarin de verjaring 
reeds was ingetreden. 

9. Het middel dat uitgaat van de foutieve juridische veronderstelling dat artikel 
49 van de Programmawet van 9 juli 2004 uitsluitend stuitende werking toekent 
aan een bevel tot betalen dat de belastingschuldige beveelt om binnen 24 uur te 
betalen, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag, faalt naar recht.

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

17 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wou-
ters en Claeys Boúúaert..
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Nr. 37

1° KAMER - 18 januari 2008

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
AANSPRAKELIJKHEID - CONTRACTUELE FOUT - SCHADE - HERSTEL - VERSCHEIDENE DADERS - 
GEVOLG.

Wanneer schade te wijten is aan de samenlopende fouten van verscheidene personen, is 
elk van hen, in de regel, jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden tot  
volledig herstel van de schade1. (Art. 1149 B.W.)

(MORETUS v.z.w. T. UNIT INGENIEURS ASSOCIES B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0119.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1142, 1143, 1147, 1149, 1150, 1151, 1165, 1319, 1320, 2244 

en, voor zoveel als nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en 

strikt moet worden geïnterpreteerd;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest neemt eerst aan dat "de eerste rechter om uitstekende redenen die het hof van 

[beroep] in hun geheel overneemt, zowel het ingenieursbureau als de architect aansprake-
lijk verklaart omdat ze, met miskenning van hun plicht tot toezicht op de slopingswerk-
zaamheden, die een belangrijke en moeilijke fase vormden in de renovatie van het pand, 
dat, zoals de ontwerpers zelf toegaven, in bouwvallige staat verkeert, niet zijn nagekomen. 
De opdracht van (de verweerster) bestond onder meer in het onderzoek in situ van de be-
staande gebouwen, de studie van de structuurelementen, de leiding van de werkzaamhe-
den, de bezoeken op de bouwplaats met daarbij algemene uitvoeringsrichtlijnen. De stabi-
liteitsstudie van het gebinte en de gevaarlijke topgevels behoorde dus ontegensprekelijk 
tot de opdracht van de (verweerster). In het kader van de leiding van de werken en de ge-
plande bezoeken, diende zij de aannemer algemene richtlijnen te geven opdat de topge-
vels vóór de ontmanteling van het gebinte gestut zouden worden. Het ging om de studie 
van de stabiliteit van de topgevels vóór de heropbouw van een gebinte en de berekening 
van hun weerstand tegen het gewicht van een dak, wat ontegensprekelijk deel uitmaakt 
van de studieopdracht (van de verweerster). (Zij) houdt bijgevolg ten onrechte staande dat 
(zij) slechts het onderzoek van het nieuwe gebinte deed, ook al is de topgevel wel degelijk 

1 Zie Cass., 18 sept. 2007, A.R. P.07.0743.N,  A.C. 2007; Cass., 26 april 1996, A.R. C.94.0276.F, 
A.C. 1996, nr. 138; Cass., 15 feb. 1974, A.C. 1974, 661.
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een structuurelement dat zij hoorde te onderzoeken (...). De algemene stabiliteitsstudie 
van het pand hield in dat (de verweerster) de noodzakelijke richtlijnen gaf, zowel tijdens 
de afbraak als tijdens de wederopbouw van het gebinte", dat "(de verweerster) voorts ten 
onrechte staande houdt dat het gebinte plots instortte en zulks niet te voorzien was (...). 
Het was de taak van de vakmensen die toezicht hielden op de werkzaamheden de aanne-
mer erop te wijzen dat het oude gebinte niet stabiel was en dat het aan de hand van aange-
paste methodes afgebroken moest worden (...). (De verweerster) heeft niet nagegaan of de 
aannemer Servitoits  de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen had genomen, onder meer 
door het stutten van de gemene muren en andere muren waarvan de stabiliteit door de 
werkzaamheden dreigde te worden aangetast", zodat "(de eiseres) het toereikend bewijs 
levert van een contractuele fout, in zoverre het studiecontract geen onderscheid maakt tus-
sen de  vereiste  maatregelen  tijdens de  afbraak-  of  wederopbouwfase.  Dat  gebrek  aan 
voorzorg staat in rechtstreeks causaal verband met de schade die (de eiseres) heeft gele-
den". Vervolgens oordeelt het arrest dat "betreffende (de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij), die een volledige opdracht had, dus zowel van de controle van de 
uitvoering als van de leiding van de werkzaamheden, dezelfde argumenten jegens haar 
kunnen worden aangevoerd (...)".  Desondanks wijzigt  het beroepen vonnis dat de ver-
weerster ertoe had veroordeeld, in solidum met de tot bindendverklaring van het arrest op-
geroepen partij en de coöperatieve vennootschap Servitoits, de volledige schade van de ei-
seres  te  vergoeden,  en,  na  het  provisionele  (voorlopige)  bedrag  van  die  schade  op 
166.665,95 euro te hebben geraamd, beslist het dat de verweerster slechts veroordeeld 
dient te worden tot betaling van twintig percent van de schade aan de eiseres, waarbij de 
veroordeling van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij wordt beperkt 
tot 10 pct. van de schade, zulks op de volgende gronden:

"Het percentage van de aansprakelijkheid van elk van de partijen voor de totstandko-
ming van de schade (moet worden) gepreciseerd. Hoewel de aannemer van dakwerken 
dienaangaande niet heeft geconcludeerd omdat (de eiseres) wat hem betreft afstand had 
gedaan van haar rechtsvordering, heeft hij nooit zijn aansprakelijkheid betwist en stelt hij 
daarover geen hoger beroep in. Hij is bovendien met (de eiseres) tot een vergelijk geko-
men na het vonnis in eerste aanleg door haar schade gedeeltelijk te betalen. Het hof [van 
beroep] raamt de subsidiaire aansprakelijkheid van de overige bouwfirma's op 20 pct. 
voor (de verweerster) en 10 pct. voor (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij). In zoverre (de eiseres) afstand heeft gedaan van haar vordering jegens de coöpera-
tieve vennootschap Servitoits, kan zij niet langer een veroordeling in solidum van (de ver-
weerster) met haar  vorderen,  en is  (verweersters)  aansprakelijkheid dus beperkt,  zoals 
voor (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), tot haar eigen aandeel in 
de aansprakelijkheid, zijnde 20 pct., ook al heeft zij in haar contract geen beding tot be-
perking van haar aansprakelijkheid opgenomen".

Grieven
Eerste onderdeel
Zowel inzake contractuele als inzake aquiliaanse aansprakelijkheid, verplicht iedere te-

kortkoming, iedere fout degene die ze heeft begaan tot volledig herstel van de schade die 
de door die tekortkoming of fout getroffen persoon heeft geleden, waarbij dezelfde begin-
selen gelden voor beide soorten aansprakelijkheid. Uit de equivalentietheorie die op beide 
van toepassing is, volgt dat het voldoende is dat een fout of tekortkoming aan een contrac-
tuele verplichting de noodzakelijke oorzaak van de schade is, d.w.z die zonder welke die 
schade niet precies identiek was geweest indien die oorzaak zich niet had voorgedaan, op-
dat de schadeveroorzaker die schade integraal moet herstellen.

Wanneer verscheidene aquiliaanse of contractuele fouten hebben bijgedragen tot het 
ontstaan van de schade en elk ervan van dien aard is dat, indien zij niet was begaan, de 
schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan, dan 
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wordt elk van die fouten geacht de schade in haar geheel te hebben veroorzaakt, zodat 
elke veroorzaker van elke fout, van elke tekortkoming, ertoe gehouden is de gehele scha-
de van de getroffene te herstellen en laatstgenoemde niet verplicht is zijn vordering op te 
splitsen.

Door de aard van die aansprakelijkheid in solidum of in totum, is het uitgesloten dat de 
aandelen in de schade worden bepaald die zijn veroorzaakt door eenieder die een fout 
heeft  begaan,  alsook dat  de  herstelplicht  wordt  opgesplitst  in  verhouding tot  de  mate 
waarin zij hiertoe gehouden zijn.

Hieruit volgt dat het arrest, dat de verweerster verscheidene contractuele tekortkomin-
gen ten laste heeft gelegd die, samen met de fouten van de coöperatieve vennootschap 
Servitoits en van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, die eveneens 
van contractuele aard zijn, hebben geleid tot de volledige schade van de eiseres, tegen 
wie,  trouwens,  geen enkele persoonlijke fout in aanmerking werd genomen, niet  naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de verweerster de voornoemde schade slechts ten belope 
van 20 pct. hoefde te vergoeden en niet verplicht was de eiseres volledig te vergoeden 
(schending van de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en, voor zoveel als nodig, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
Wanneer schade te wijten is  aan de samenlopende fouten van verscheidene 

personen, is elk van hen, in de regel, jegens de getroffene die geen fout heeft be-
gaan, gehouden tot volledig herstel van die schade.

Het arrest dat oordeelt dat de schade van de eiseres veroorzaakt werd, met uit-
sluiting van elke fout van harentwege, door de samenlopende contractuele fouten 
van verscheidene personen, waaronder die van de verweerster en van de coöpe-
ratieve vennootschap Servitoits, maar dat de verweerster die schade slechts ten 
belope van 20 pct. hoeft te herstellen, op grond dat de eiseres afstand heeft ge-
daan van haar rechtsvordering jegens de coöperatieve vennootschap Servitoits, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

In zoverre het onderdeel schending van de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150 en 
1151 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, is het gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden.

Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiseres heeft er belang bij dat dit arrest bindend wordt verklaard voor de 

partij die te dien einde voor het Hof is opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het  de verweerster veroordeelt  de 

schade van de eiseres ten belope van 20 pct. te vergoeden, en het uitspraak doet 
over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend voor V.M. 
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

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

18 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 38

1° KAMER - 18 januari 2008

NIEUWE VORDERING - BURGELIJKE ZAKEN - UITBREIDING VAN DE VORDERING - 
BEGRIP.

De  uitbreiding  van  een  oorspronkelijke  vordering  op  grond  dat  de  meer  nauwkeurige 
afbakening van de periode waarin de in die vordering beschreven feiten plaatsvonden,  
virtueel in de dagvaarding is inbegrepen, is ontvankelijk1. (Art. 807 Ger.W.)

(S. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0328.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser had bij de appelrechters een conclusie ingediend waarin hij, in hoofdzaak, erop 

wees dat de verweerster in haar appelconclusie, hoe dan ook en ongeacht de periode van 
het misdrijf die uiteindelijk in aanmerking wordt genomen, vordert dat de eiser wordt ver-
oordeeld om haar 75.000 euro schadevergoeding te betalen (welk bedrag naderhand op 
125.000 euro werd gebracht) en waarin hij, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, 
staande hield dat de verweerster echter niet het recht had haar vordering te wijzigen of uit 
te breiden door zich te baseren op andere feiten dan die welke in de dagvaarding waren 
aangevoerd, in zoverre artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, m.b.t. tot een uitbrei-
ding of wijziging van de vordering, bepaalt dat deze moet berusten op feiten of akten die 

1 Zie Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0156.N, A.C. 2002, nr. 643.
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in de dagvaarding zijn aangevoerd, wat niet het geval is voor de betrekkingen tussen de 
partijen toen de verweerster ouder was dan 16 jaar, en waarvan de dagvaarding geen ge-
wag maakt. De eiser leidde daaruit af dat de verweerster, door het voorwerp van haar vor-
dering te wijzigen, om ze uit te breiden, ook de oorzaak van haar vordering (d.w.z. het ge-
heel van de feiten waarop de dagvaarding berust) wijzigt, aangezien zij zich baseert op 
feiten die niet in de dagvaarding zijn aangevoerd, zodat haar vorderingsuitbreiding niet 
beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en, bijge-
volg, niet ontvankelijk is.

Om eisers hoofdberoep te verwerpen, het beroepen vonnis te bevestigen met de verbe-
tering dat het bedrag van eisers veroordeling op 12.500 euro wordt gebracht, verhoogd 
met interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding en op 3.500 euro voor de 
verdedigingskosten van de verweerster, beslist het arrest echter het volgende:

"(De eiser) beweert ten onrechte dat de eerste rechter ultra petita uitspraak zou hebben 
gedaan door, m.b.t. de feiten 'aanrandingen van de eerbaarheid' en de feiten 'verkrachtin-
gen', een andere periode in aanmerking te hebben genomen dan die bedoeld in de oor-
spronkelijke dagvaarding.

Vaststaat dat de in de dagvaarding bedoelde periode van het misdrijf, tussen de leeftijd 
van 10 en 15 jaar, naderhand, in de conclusie die (de verweerster) voor de rechtbank heeft 
neergelegd en waarin zij vraagt dat hierover getuigen zouden worden gehoord, werd uit-
gebreid tot de leeftijd van 16 jaar.

De uitbreiding van de vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
is volstrekt ontvankelijk, aangezien het gaat om in de dagvaarding aangevoerde feiten of 
akten die in een ander tijdvak plaatsvinden. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
op soepele wijze moet worden uitgelegd, staat toe dat vorderingen worden ingesteld die 
verschillen van de oorspronkelijke vordering, waaraan ze worden toegevoegd of waarvan 
ze de plaats innemen. De meer nauwkeurige afbakening van een periode waarin de in de 
oorspronkelijke vordering beschreven feiten plaatsvonden, is virtueel in de dagvaarding 
inbegrepen. De eerste rechter heeft, door te beslissen dat niet geldig was ingestemd met de 
seksuele betrekkingen na de leeftijd van 16 jaar, niet ultra petita uitspraak gedaan en heeft 
hij een juiste toepassing gemaakt van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek".

Grieven
Volgens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan de vordering die voor de rechter 

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen 
conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun ju-
ridische omschrijving verschillend is. Artikel 808 van dat wetboek preciseert dat de partij-
en in elke stand van het geding, zelfs bij verstek, de interesten, rentetermijnen, huurgelden 
en elk toebehoren, sedert de instelling van de vordering verschuldigd of vervallen, kunnen 
vorderen en zelfs de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen, onverminderd de 
geldsommen bij schuldvergelijking verschuldigd.

Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek gelden beide bepalingen eveneens 
in hoger beroep: ongeacht of de wijziging of de uitbreiding van de vordering in eerste 
aanleg dan wel voor het eerst in hoger beroep wordt ingesteld, moet zij berusten op een 
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd.

Bijgevolg is een nieuwe vordering bij wege van een verandering, wijziging of uitbrei-
ding van het voorwerp van de oorspronkelijk vordering slechts toegestaan indien zij de-
zelfde oorzaak heeft als de oorspronkelijke vordering, d.w.z. indien zij berust op een feit 
of akte in de dagvaarding aangevoerd. Hoewel niet vereist is dat de nieuwe vordering uit-
sluitend berust op het feit of de akte in de dagvaarding aangevoerd, moet het oorspronke-
lijk aangevoerde feit de oorzaak van de nieuwe vordering uitmaken.

In deze zaak voerde de verweerster, in de bewoordingen van de dagvaarding, aan " dat, 
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(de eiser), schoonbroer van (de verweerster), haar, toen zij in 1976 tien jaar oud was, ge-
durende een periode van 4 jaar heeft verkracht, dus tot haar vijftiende", zijnde tot 30 sep-
tember 1981. Voorts geeft zij in haar aanvullende appelconclusie toe dat " (de verweer-
ster) in de dagvaarding inderdaad gewag heeft gemaakt van feiten die zij situeert in de pe-
riode tussen haar tiende en haar vijftiende" waarbij zij, in haar samenvattende conclusie 
van 27 oktober 2005, ook verduidelijkte dat " de (verweerster), door in haar dagvaarding 
feiten aan te voeren die plaatsvonden toen zij tussen tien en vijftien jaar oud was, gewoon-
weg de datum van de gelaakte feiten had verduidelijkt en, in de onderstelling dat het om 
een nieuwe vordering of een uitbreiding van haar vordering zou gaan, die handelwijze 
volstrekt geoorloofd was en toegestaan door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek".

Anders gezegd, in de dagvaarding, merkte de verweerster, als oorzaak van haar vorde-
ring, slechts feiten aan die zouden hebben plaatsgevonden toen zij tussen tien en vijftien 
jaar oud was, welke feiten niet mogen worden verward met seksuele betrekkingen die de 
partijen onderhielden toen de verweerster ouder was dan zestien jaar. Voor de toepassing 
van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek gaat het om verschillende feiten, in zoverre 
feiten van dezelfde aard, maar die plaatsvinden in verschillende tijdvakken, niettemin ver-
schillende feiten uitmaken. Bijgevolg zijn de seksuele betrekkingen die de partijen onder-
hielden toen de verweerster ouder dan zestien was, niet dezelfde feiten als die welke in de 
dagvaarding zijn bedoeld en kunnen ze evenmin worden beschouwd als "virtueel inbegre-
pen" in de dagvaarding.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat "de eerste rechter, door te beslis-
sen dat niet geldig was ingestemd met de seksuele betrekkingen na de leeftijd van zestien 
jaar, niet ultra petita uitspraak (heeft) gedaan en (...) een juiste toepassing (heeft) gemaakt 
van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek" en dat "de uitbreiding van de vordering (...) 
volstrekt ontvankelijk (is), aangezien het gaat om in de dagvaarding aangevoerde feiten of 
akten die in een ander tijdvak plaatsvinden", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt 
en de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt, in zoverre een dergelijke uitbrei-
ding van de vordering berust op andere feiten of akten die niet in de dagvaarding waren 
aangevoerd (schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen). Het schendt 
tevens alle in het middel aangewezen wetsbepalingen en verantwoordt evenmin zijn be-
slissing dat de uitbreiding van de vordering ontvankelijk was in zoverre een dergelijke uit-
breiding van de periode van het misdrijf, tot na de zestienjarige leeftijd van de verweer-
ster, evenmin de meer nauwkeurige afbakening vormt van de periode waarin de in de oor-
spronkelijke dagvaarding beschreven feiten plaatsvonden, maar de toevoeging van andere 
feiten dan die welke in de dagvaarding waren aangevoerd en buiten de oorspronkelijk 
aangevoerde periode vallen, hetgeen uitsluit dat die feiten van de na zestienjarige leeftijd 
virtueel inbegrepen zijn in de feiten die oorspronkelijk beperkt waren tot de in de dagvaar-
ding aangevoerde periode, d.w.z. die van verweersters tiende tot en met haar vijftiende 
jaar (schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vordering die voor de 

rechter  aanhangig is  gemaakt,  uitgebreid of  gewijzigd kan worden,  indien de 
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de 
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend 
is.

Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek geldt die bepaling in ho-
ger beroep.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de verweerster bij dagvaarding van 11 februari 2002 aangevoerd heeft dat zij 

door de eiser, haar schoonbroer, vier jaar lang, vanaf haar tien jaar tot en met 
haar vijftien jaar, is verkracht, en gevorderd heeft dat de eiser zou worden ver-
oordeeld om haar 3.000.000 frank of 74.368,06 euro schadevergoeding te beta-
len;

- de verweerster in haar conclusie in eerste aanleg, staande heeft gehouden dat 
de periode waarin zij door de eiser werd verkracht en in haar eerbaarheid werd 
aangerand, na haar zestiende is blijven voortduren tot in de lente van 1984, en 
zij, in haar appelconclusie, haar vordering op 125.000 euro heeft gebracht.

Door te oordelen dat "de uitbreiding van de vordering op grond van artikel 807 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  volstrekt  ontvankelijk  is  omdat  zij  betrekking 
heeft op in de dagvaarding aangevoerde feiten en akten die in een andere periode 
plaatsvonden" op grond dat "de meer nauwkeurige afbakening van de periode 
waarin  de  in  de  oorspronkelijke  dagvaarding  beschreven feiten plaatsvonden, 
virtueel in de dagvaarding is inbegrepen", schendt het hof van beroep geen enke-
le van de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

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

18 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Wouters en Draps.

Nr. 39

3° KAMER - 21 januari 2008

1º INDEPLAATSSTELLING - BETALING - DERDE ZONDER BELANG - UITWERKING - 
INDEPLAATSSTELLING BIJ OVEREENKOMST.

2º BETALING - DERDE ZONDER BELANG - UITWERKING - INDEPLAATSSTELLING BIJ 
OVEREENKOMST.

1º en 2° Hoewel artikel 1232, tweede lid B.W., de derde die een verbintenis voldoet waarbij  
hij geen belang heeft, verbiedt zich op een wettelijke indeplaatsstelling te beroepen, sluit  
het evenwel niet uit dat hij een indeplaatsstelling bij overeenkomst kan genieten, die door  
de schuldeiser toegekend wordt krachtens artikel 1250, 1° B.W.1

(D. T. G.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl O.M. in Pas. 2008, nr. 39. 
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(A.R. C.07.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 26 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 20 december 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1236, 1249 en 1250, 1° van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers ongegrond, op alle gron-

den die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name op de volgende 
gronden:

"Volgens artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek, 'kan een verbintenis voldaan wor-
den door ieder die daarbij belang heeft, gelijk een medeschuldenaar of een borg. De ver-
bintenis kan zelfs voldaan worden door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die 
derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelende in zijn 
eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt'.

Uit de in het debat gebrachte stukken blijkt niet dat (de eiser), die geen belang had bij 
de schuld die zijn zoon en (de verweerster) bij de naamloze vennootschap Axa Bank had-
den, in naam en tot kwijting (van de verweerster) gehandeld heeft toen hij die vennoot-
schap op 8 november 2001 een cheque overhandigde.

Hieruit  volgt,  integendeel,  dat  hij  in  eigen naam heeft  gehandeld en luidens artikel 
1236, tweede lid, in fine, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld kan worden.

Door die betaling aldus te verrichten, kon (de eiser) noch krachtens de wet noch bij 
overeenkomst in de rechten van de schuldeiser gesteld worden.

Zijn vordering, die gegrond is op de indeplaatsstelling, mist feitelijke grondslag".
Grieven
Luidens artikel 1236, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, kan een verbintenis vol-

daan worden door een derde die daarbij geen belang heeft - die met andere woorden noch 
medeschuldenaar noch borg is -, mits die derde in naam en tot kwijting van de schulde-
naar handelt of mits hij, handelend in eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser 
gesteld wordt.

Hieruit volgt dat de derde die geen persoonlijk belang heeft en die in eigen naam be-
taalt, zich niet kan beroepen op de wettelijke indeplaatsstelling, bedoeld in de artikelen 
1249 en 1251 van het Burgerlijk Wetboek.

Niets belet evenwel dat die derde, mits de schuldeiser hiermee instemt, bij overeen-
komst in de rechten van die schuldeiser gesteld wordt overeenkomstig de artikelen 1249 
en 1250 van het Burgerlijk Wetboek.

De eiser, die niet betwistte dat hij geen derde zonder belang was en evenmin dat hij in 
eigen naam, zonder medeweten van de verweerster, gehandeld heeft toen hij op 8 novem-
ber 2001 had betaald, betoogt dat artikel 1236, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek niet 
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van toepassing is wanneer de schuldeiser, zoals te dezen, de betaling vrijwillig ontvangen 
had en met de indeplaatsstelling had ingestemd, zoals bedoeld in artikel 1250, 1° van dat-
zelfde wetboek.

Het arrest, dat niet betwist dat de naamloze vennootschap Axa Bank de indeplaatsstel-
ling bij overeenkomst had toegestaan, maar weigert daaraan enige uitwerking te verlenen, 
enkel op grond dat de eiser geen belang had bij de schuld en in eigen naam had gehandeld 
en dat hij bijgevolg, luidens artikel 1236, tweede lid, in fine, "noch krachtens de wet noch 
bij overeenkomst in de rechten van de schuldeiser gesteld kon worden", schendt die bepa-
ling en weigert derhalve onwettig om uitwerking te verlenen aan de indeplaatsstelling die 
bij overeenkomst aan de eiser was toegekend (schending van de artikelen 1249 en 1250 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1236, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, kan een ver-

bintenis voldaan worden door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die 
derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelend 
in eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt.

Hoewel die bepaling de derde, waarop ze van toepassing is, verbiedt zich op 
een wettelijke indeplaatsstelling te beroepen, sluit zij evenwel niet uit dat hij een 
indeplaatsstelling bij overeenkomst geniet, die door de schuldeiser met toepas-
sing van artikel 1250, 1° van het Burgerlijk Wetboek is toegekend.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiser "geen belang had bij de schuld die zijn 
zoon en (de verweerster) bij de naamloze vennootschap Axa Bank hadden", en 
vervolgens beslist dat hij, met toepassing van voormeld artikel 1236, tweede lid, 
niet "bij overeenkomst in de rechten van de schuldeiser gesteld kon worden", 
schendt die wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over het 

incidenteel beroep van de verweerster.
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.

21 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 40

3° KAMER - 21 januari 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - LOON - BEGRIP - GRENZEN - 
VERGOEDINGEN - VOORDEEL TOEGEKEND DOOR DE SOCIALE ZEKERHEID - VOORWAARDE.

2º LOON — ALGEMEEN - BEGRIP - GRENZEN - VERGOEDINGEN - VOORDEEL TOEGEKEND 
DOOR DE SOCIALE ZEKERHEID - VOORWAARDE.

1º en 2° De rechter kan niet beslissen dat een vergoeding niet als loon beschouwd kan 
worden,  wanneer  hij  zijn  onderzoek  beperkt  tot  slechts  één  van  de  voordelen  die  
toegekend  worden  door  de  socialezekerheidswetten.  (Art.  2,  eerste  en  derde  lid,  3° 
Loonbeschermingswet)

(MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0099.F)

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

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, eerste lid, inzonderheid 3° en 3, 3° van de wet van 12 april 1965 betreffende 

de bescherming van het loon der werknemers, vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 
mei 2001, in werking getreden op 29 december 2001;

- artikel 14, §§1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- artikel 19, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat terecht vaststelt dat "het tweede lid van artikel 22 (van de overeenkomst 

die op 2 juni 1964 op het niveau van de onderneming van de eiseres is gesloten en op 30 
maart 1983 is aangevuld) bepaalt dat het personeelslid, op het ogenblik dat hij met pensi-
oen gaat, een premie ontvangt gelijk aan het drievoudige van zijn brutomaandloon, zoals 
bepaald in de loonschalen", verklaart vervolgens het hoger beroep van de verweerder ge-
grond, beslist dat die voordelen die krachtens diezelfde overeenkomst aan het personeel 
van de eiseres toegekend worden op het ogenblik dat zij de pensioenleeftijd bereiken, loon 
zijn en bijgevolg aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn, op grond van de 
redenen die het overneemt uit het omstandig advies van het openbaar ministerie, waarbij 
het arrest zich aansluit en waardoor het zich de volgende redenen eigen maakt:

"Het betreft  hier een voordeel dat toegekend wordt door een ondernemingsovereen-
komst. Het gaat dus om een voordeel dat aan werknemers toegekend wordt, waarop zij 
wegens hun dienstbetrekking ten laste van hun werkgever aanspraak kunnen maken (...). 
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Het is een voordeel waarop alle personeelsleden die met pensioen gaan, aanspraak kunnen 
maken. (...);

Het gaat om een vaste premie, die geen rekening houdt met de functie of met de anciën-
niteit van het personeelslid dat met pensioen gaat;

Het is een voordeel dat aan alle werknemers zonder onderscheid toegekend wordt als 
tegenprestatie voor  de arbeid die verricht wordt  in het  kader van een arbeidsovereen-
komst. Het toegekende voordeel moet eerder gelijkgesteld worden met een vertrekpremie 
dan met een aanvullend voordeel van sociale zekerheid (aanvullend pensioen);

Het bewijs hiervan is dat het derde lid bepaalt dat indien de bediende vóór zijn pensio-
nering maar na ten minste tien dienstjaren overlijdt, aan zijn rechtverkrijgenden een ver-
goeding toegekend wordt gelijk aan drie maal het normaal loon dat die bediende in de 
loop van de maand van zijn overlijden ontvangen zou hebben. De rechtverkrijgende kan 
zowel de echtgenoot zijn als, bij ontstentenis, een kind dat bij de overleden weduwnaar of 
weduwe inwoonde of,  bij  ontstentenis,  de  natuurlijke persoon die de begrafeniskosten 
heeft betaald;

Dit heeft niets te maken met een aanvullend pensioen",
en, op grond van de volgende redenen:
"Het  (arbeids)hof  oordeelt  dat  substituut-generaal  M.  Palumbo terecht  beklemtoond 

heeft dat de betwiste premies niet werden toegekend ter aanvulling van een rustpensioen 
(waarom alleen in dit geval een premie die drie maanden loon bedraagt? Waarom wordt 
deze premie dan in geval van overlijden van een werknemer vóór zijn pensioenleeftijd 
toegekend aan de rechtverkrijgenden van die werknemer?), maar wel naar aanleiding van 
de beëindiging van de arbeidsverhouding;

Wat dat betreft moet het volgende worden onderstreept:
Die beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt door bijzondere reglementaire be-

palingen geregeld. Zo geeft artikel 19, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 een limitatieve opsomming van de voordelen die bij beëindiging van de arbeidsver-
houding toegekend worden en die geen loon vormen. Het betreft: (...);

Aangezien geen van de voormelde gevallen van toepassing is, moet het algemeen be-
ginsel uit artikel 2, eerste lid, 3° van de wet van 12 april 1965 toegepast worden, volgens 
hetwelk die wet onder loon alle in geld waardeerbare voordelen verstaat waarop de werk-
nemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever;

Met betrekking tot de vergoedingen die de werkgever stort ter aanvulling van de voor-
delen van sociale zekerheid (artikel 2, derde lid, 3° van de wet van 12 april 1965), volgt 
uit de bewoordingen zelf van die bepaling ('evenwel') dat de daarin bedoelde vergoedin-
gen slechts bij afwijking uit het begrip loon uitgesloten worden en dat de voorwaarden 
voor de toepassing van dat artikel dus strikt moeten worden uitgelegd".

Grieven
1. De socialezekerheidsbijdragen worden berekend op grond van het loon van de werk-

nemer (artikel 14, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het begrip loon 
wordt bepaald in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers (artikel 14, §2 van diezelfde wet).

Artikel 2 van de wet van 12 april 1965, zoals op het tijdstip van de feiten van toepas-
sing, bepaalt het volgende:

"Deze wet verstaat onder loon:
1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 

ten laste van de werkgever;
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2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
dienstbetrekking of krachtens het gebruik;

3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van de werkgever.

De Koning kan, op voorstel van de Nationale Arbeidsraad, het begrip loon, zoals om-
schreven in het eerste lid, uitbreiden.

Voor de toepassing van deze wet worden evenwel niet als loon beschouwd de vergoe-
dingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald:

1° als vakantiegeld;
2° welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de vergoedingen verschul-

digd ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte:
3° welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend 

voor de verschillende takken van de sociale zekerheid".
Hoewel het tweede en derde lid van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 uitzonderin-

gen bepalen op de grondregel in artikel 2, eerste lid, bestaat er evenwel geen enkele regel 
van positief recht volgens welke de uitzonderingen op een regel strikt moeten worden uit-
gelegd.

Uit de duidelijke bewoordingen van het derde lid van artikel 2 van dezelfde wet van 12 
april 1965, dat, met afwijking van het eerste lid van artikel 2, bepaalde, rechtstreeks door 
de werkgever betaalde vergoedingen uit het begrip loon uitsluit, blijkt dat punt 3° van die 
bepaling geen betrekking heeft op de vergoedingen die een aanvulling vormen van de 
voordelen die toegekend worden voor de verschillende takken van de sociale zekerheid, 
maar de vergoedingen die als dusdanig "moeten worden beschouwd".

Wanneer de werknemer volgens de overeenkomst recht heeft op een in geld waardeer-
baar voordeel ten laste van zijn werkgever wegens de beëindiging van zijn dienstbetrek-
king, dan wordt dit voordeel aldus uitdrukkelijk uitgesloten uit het begrip loon in de zin 
van het eerste lid, voor zover het moet worden beschouwd als een aanvulling van de voor-
delen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Noch de wijze van berekening van dat voordeel noch het feit dat het onder bepaalde 
voorwaarden toegekend wordt aan de gepensioneerde dan wel aan zijn rechtverkrijgen-
den, in geval van diens overlijden vóór zijn pensionering, beletten dat dit voordeel be-
schouwd wordt als een aanvulling van de verschillende takken van de sociale zekerheid, 
met name de tak "pensioen", die zowel betrekking heeft op het rustpensioen als op het 
overlevingspensioen.

2. Artikel 19, §2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders geeft een limitatieve opsomming van de verschillende bedragen 
die, met afwijking van artikel 2, eerste lid van de wet van 12 april 1965, niet beschouwd 
worden als loon.

Het betreft bedragen die voornamelijk tijdens de uitvoering van de arbeid worden toe-
gekend (bijvoorbeeld, artikel 19, §2, 5°: voordelen toegekend in de vorm van arbeidsge-
reedschap of werkkleding; artikel 19, §2, 7°: bedragen die aan de werknemers worden 
toegekend wegens de aansluiting van de werknemer bij een vakorganisatie; artikel 19, §2, 
11 °: het verschaffen van eetmalen beneden de kostprijs in het bedrijfsrestaurant; artikel 
19, §2, 14°: geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betalingen ter gelegenheid 
van bepaalde feesten), alsook bepaalde bedragen toegekend aan het eind van de arbeids-
verhouding (bijvoorbeeld, artikel 19, §2, 1°: vergoedingen in geval van sluiting van de on-
derneming; artikel 19, §2, 3°: vergoeding wegens uitwinning van handelsvertegenwoordi-
gers).
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Eerste onderdeel
Het arrest oordeelt dat het voordeel gelijk aan drie maanden loon dat krachtens een 

overeenkomst aan de werknemers wordt toegekend op het ogenblik van hun pensionering 
of, in geval van overlijden vóór die datum, aan hun rechtverkrijgenden, niet kan worden 
gelijkgesteld met een aanvullend pensioen in de zin van artikel 2, derde lid, 3° van de wet 
van 12 april 1965, op grond dat het "een voordeel betreft dat toegekend wordt door een 
ondernemingsovereenkomst  (...),  een  voordeel  dat  aan  werknemers  toegekend  wordt, 
waarop zij wegens hun dienstbetrekking ten laste van hun werkgever aanspraak kunnen 
maken (...), een vaste premie, die geen rekening houdt met de functie of met de anciënni-
teit van het personeelslid dat met pensioen gaat (...), een voordeel dat toegekend wordt als 
tegenprestatie voor  de arbeid die verricht wordt  in het  kader van een arbeidsovereen-
komst" en "dat het feit dat een rechtverkrijgende datzelfde voordeel kan genieten in geval 
van overlijden van de werknemer vóór zijn pensionering, aantoont dat die premie niets te 
maken heeft met een aanvullend pensioen".

Aangezien geen van de overwegingen van het arrest, met name inzake de wijze van be-
rekening van de vergoeding, het contractueel karakter ervan, het feit dat het voordeel toe-
gekend wordt op het ogenblik van de pensionering en, in geval van voortijdig overlijden, 
toegekend wordt aan de rechtverkrijgenden van de werknemer, van dien aard is dat het 
uitsluit  dat een premie die aan de werknemers van de eiseres wordt toegekend op het 
ogenblik van hun pensionering, een aanvulling op hun wettelijk pensioen zou vormen, 
verantwoordt het arrest bijgevolg zijn beslissing niet naar recht dat die premie loon is in 
de zin van artikel 2, eerste lid, 3°, en geen aanvulling op de voordelen van sociale zeker-
heid in de zin van artikel 2, derde lid, 3° van de wet van 12 april 1965 (schending van de 
artikelen 2, eerste lid, 3° en derde lid, 3° van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers en 14 van de wet van 27 juni 1969).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers, waarnaar verwezen wordt in artikel 14 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het op het geschil van 
toepassing is, bepaalt dat die wet onder "loon" de in geld waardeerbare voorde-
len verstaat waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten 
laste van de werkgever.

Artikel 2, derde lid, 3° van dezelfde wet, dat van het eerste lid afwijkt, sluit uit 
het begrip loon de door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaalde ver-
goedingen uit die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voorde-
len toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Om te beslissen dat een vergoeding krachtens laatstgenoemde bepaling niet als 
loon beschouwd kan worden, kan de rechter zijn onderzoek niet beperken tot 
slechts één van de voordelen die toegekend worden door de socialezekerheids-
wetten.

Het arrest stelt vast dat de eiseres, krachtens een binnen de onderneming geslo-
ten collectieve arbeidsovereenkomst, "aan haar personeelsleden die de pensioen-
leeftijd  bereiken",  "alsook  aan  de  rechtverkrijgenden  van  de  werknemers  die 
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vóór hun pensionering overlijden maar minstens tien jaar anciënniteit hebben", 
"een premie" toekent "gelijk aan het drievoudige van hun brutomaandloon".

Het arrest beslist dat "(dit) voordeel eerder gelijkgesteld moet worden met een 
vertrekpremie dan met een aanvullend voordeel van sociale zekerheid (aanvul-
lend pensioen); (dat) het bewijs hiervan is dat het derde lid (...) van artikel 22 (...) 
van de overeenkomst (...) bepaalt dat indien de bediende vóór zijn pensionering 
maar na ten minste tien dienstjaren overlijdt, aan zijn rechtverkrijgenden een ver-
goeding toegekend wordt gelijk aan drie maal het normaal loon dat die bediende 
in de loop van de maand van zijn overlijden ontvangen zou hebben; (...) de recht-
verkrijgende kan zowel de echtgenoot zijn als, bij ontstentenis, een kind dat bij 
de overleden weduwnaar of weduwe inwoonde of, bij ontstentenis, de natuurlijke 
persoon die de begrafeniskosten heeft betaald; (dat) dit niets te maken heeft met 
een aanvullend pensioen".

Uit geen enkel gegeven dat het arrest vermeldt, heeft het wettig kunnen aflei-
den dat de litigieuze premie niet beschouwd diende te worden als een aanvulling 
van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zeker-
heid.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

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

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

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

21 januari 2008 - 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 41

3° KAMER - 21 januari 2008

1º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - KONINKLIJK BESLUIT - ADVIES - 
DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - BEOORDELING - WETTIGHEIDSTOETSING - RECHTER - 
VERPLICHTING.

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - KONINKLIJK BESLUIT - RAAD VAN STATE - 
AFDELING WETGEVING - ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - BEOORDELING - 
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WETTIGHEIDSTOETSING - VERPLICHTING.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 159 - 
RECHTERLIJKE MACHT - KONINKLIJK BESLUIT - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES 
- DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - WETTIGHEIDSTOETSING.

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - KONINKLIJK BESLUIT - RAAD VAN STATE - 
AFDELING WETGEVING - ADVIES - VRIJSTELLING - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - 
WETTIGHEIDSTOETSING.

1º,  2°  en  3°  Bij  het  verrichten  van  hun  opdracht  van  wettigheidstoetsing,  moeten  de  
rechters, uitsluitend op grond van de redenen die vermeld worden in de akte die zij willen  
toepassen, nagaan of de minister,  door het advies van de Raad van State niet  in te 
winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of deze zelfs heeft afgewend door het  
wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen1. (Art. 159 G.W. 1994; Art. 3, §1 
Wet Raad van State)

4º De overwegingen van het nieuwe koninklijk besluit, die alleen de reden opgeven waarom  
een snelle bekendmaking van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn, maar de bijzondere  
omstandigheden niet omschrijven die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo  
dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewonnen, 
zelfs niet binnen een termijn van drie dagen, voldoen niet aan het wettelijk vereiste van  
de bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid2. 

(SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI N.V. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0025.F)

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

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- artikel 3, §1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

zoals gewijzigd bij het enige artikel van de wet van 4 juli 1989;
- de artikelen 4 en 5 (inzonderheid het tweede lid) van de wet van 24 februari 1978 be-

treffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;
-  artikel 1 (inzonderheid eerste lid, 5°) van het koninklijk besluit van 20 september 

2002 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid van 
de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoe-
fenaars.

Aangevochten beslissing

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 41.
2 Ibid.
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Het arrest zegt voor recht dat de compensatoire opzeggingsvergoeding die de eiseres 
aan  de  verweerder  verschuldigd  is  omdat  zij  zijn  arbeidsovereenkomst  voor  betaalde 
sportbeoefenaars, die voor bepaalde tijd was gesloten en op 30 juni 2004 verstreek, op 18 
december 2002 zonder dringende reden heeft beëindigd, gelijk is aan 174.184,64 euro, 
vermeerderd met de wettelijke en de gerechtelijke interesten.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"C. De compensatoire opzeggingsvergoeding
Deze aangelegenheid wordt geregeld door artikel 4 van de wet van 24 februari 1978 be-

treffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, dat het volgende be-
paalt: 'Werd de overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd dan heeft de benadeelde 
partij wegens het verbreken daarvan zonder dringende reden voor het verstrijken van de 
termijn, recht op een vergoeding gelijk aan het bedrag van het tot het verstrijken van die 
termijn verschuldigd loon. Deze vergoeding mag echter niet meer belopen dan het dubbel 
van die bepaald in artikel 5, lid 2'.

Laatstgenoemde bepaling verwijst naar het bedrag van de vergoeding, dat vastgesteld 
wordt door de Koning.

Op de datum van het ontslag van (de verweerder) was dat bedrag vastgesteld bij het ko-
ninklijk  besluit  van 20 september  2002,  dat  uitwerking had op 1 juli  2002 (Belgisch 
Staatsblad van 5 oktober 2002).

De (eiseres) betwist de wettigheid van dit koninklijk besluit, op grond dat de auteurs 
van de reglementering, op grond van de valse reden van de dringende noodzakelijkheid, 
het advies van de Raad van State (afdeling wetgeving) niet hebben ingewonnen, in strijd 
met artikel 3, §1, eerste lid van de gecoördineerde wetten van 12 januari (1973) op de 
Raad van State.

Artikel 159 van de Grondwet bepaalt immers dat de hoven en rechtbanken de algeme-
ne, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij 
met de wetten overeenstemmen. 

Zo kan de rechter geen rechtsnorm toepassen die een bepaling van hogere rang schendt 
(zie Cass., 4 september 1995, Bull. en Pas. 1995, 752).

Uit de analyse van de arresten die de Raad van State in deze aangelegenheid heeft uit-
gesproken, volgt dat het begrip dringende noodzakelijkheid, dat de minister ontslaat van 
de verplichting om het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in te win-
nen, alleen kan worden aangevoerd en erkend indien het verantwoord wordt door een re-
den die zowel reëel is, d.w.z. die niet door de feiten wordt tegengesproken, als ter zake 
dienend, en die kan verklaren waarom het advies van de afdeling wetgeving niet binnen 
de gewone termijn of, indien nodig, binnen de termijn van drie dagen bepaald in artikel 84 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingewonnen kon worden zonder de 
verwezenlijking van het met de geplande maatregelen beoogde doel, evenals hun nut en 
efficiëntie in gevaar te brengen (zie: R.v.S., 6de K., 23 december 1997,  J.T. 1998, 305 
e.v.; R.v.S., 3de K., 30 oktober 1996, C.D.S. 1997, 507, opm. J. JACQMAIN).

Te dezen wordt de dringende noodzakelijkheid waarop de minister van Tewerkstelling 
en van Arbeid zich beroept om het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van Sta-
te niet in te winnen, als volgt verantwoord: 'Overwegende dat het specifieke karakter van 
de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars en de rechtszekerheid inzake ar-
beidsverhoudingen in de sportsector vereisen dat de werkgevers en de betaalde sportbeoe-
fenaars die zij tewerkstellen onverwijld op de hoogte moeten kunnen zijn van het bedrag 
van de vergoeding die, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, moet worden betaald bij 
verbreking van de overeenkomst'.

Er dient te worden gepreciseerd dat er vóór de afkondiging van dit koninklijk besluit 
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van 20 september 2002, een ander besluit van 26 juni 2000 in werking was getreden op 1 
juli 2000, hetwelk eveneens het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid 
van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sport-
beoefenaars, op grond van dezelfde bepalingen als die van het besluit van 20 september 
2002 vaststelde voor een bepaalde termijn, die verstreek op 1 juli 2002, zodat het, met het 
oog op de rechtszekerheid, verantwoord was het juridisch vacuüm dat veroorzaakt was 
doordat dit gewezen besluit geen gevolgen meer had, zo snel mogelijk in te vullen.

De wet van 24 februari 1978 voorziet weliswaar, bij gebrek aan koninklijk besluit, in 
een aanvullende bepaling, maar de inwerkingtreding van die bepaling had onvermijdelijk 
geleid tot een juridische onzekerheid, doordat de betaalde sportbeoefenaars die het voor-
deel van die bepaling hadden genoten en die welke reeds het grotere voordeel van het ko-
ninklijk besluit van 26 juni 2000 hadden genoten, ongelijk zouden zijn behandeld.

Daarenboven moet erop gewezen worden dat dit nieuwe koninklijk besluit, die dezelfde 
bepalingen als het vorige koninklijk besluit overneemt, slechts de gevolgen verlengt na de 
vervaldatum van dat koninklijk besluit, d.i. 1 juli 2002.

Dat eerste besluit van 26 juni 2000 verantwoordde de dringende noodzakelijkheid op 
dezelfde gronden, maar voegt een andere grond eraan toe, m.n. het starten in juni 2000 
van de onderhandelingen inzake transfers van profvoetballers.

Aangezien, ten slotte, de wet bepaalt dat vooraf het advies van het paritair comité voor 
de sport ingewonnen moet worden en de datum van dat advies niet blijkt uit de koninklij-
ke besluiten van 26 juni 2000 en 20 september 2002, is niet aangetoond dat de dringende 
noodzakelijkheid die voortvloeit uit hun laattijdige afkondiging, te wijten zou zijn aan het 
verzuim van de bevoegde minister.

Het [arbeids]hof oordeelt bijgevolg dat de motivering van de dringende noodzakelijk-
heid overeenstemt met het bepaalde in artikel 3 en dat de exceptie van onwettelijkheid on-
terecht is opgeworpen.

Dit besluit bepaalt de bedragen van de vergoeding door te verwijzen naar het lopende 
loon en de voordelen, verkregen krachtens de overeenkomst, overeenstemmend met een 
duur van een aantal maanden, die schommelt naar gelang van het bedrag van de vergoe-
ding. Zo wordt de vergoeding die vastgesteld wordt op twaalf maanden indien het jaarlijks 
loon hoger is dan 29.747,22 euro, zonder een bedrag van 89.241,61 euro te overschrijden, 
verhoogd  tot  achttien  maanden  indien  het  jaarlijks  loon  dat  maximumbedrag  van 
89.241,67 euro overschrijdt.

Hoewel de partijen van mening verschillen over het exacte bedrag van het jaarlijks loon 
(van de verweerder), betwisten zij niet dat dit jaarlijks loon hoger was dan de drempel-
waarde van 89.241,67 euro, zodat het maximumbedrag van de hem verschuldigde vergoe-
ding gelijk is aan een loon van 36 maanden.

Aangezien het ontslag op 18 december 2002 is gegeven, terwijl de overeenkomst bleef 
lopen tot 30 mei 2004, stemt de (aan de verweerder) verschuldigde vergoeding, met toe-
passing van artikel 4 van de wet van 24 februari 1978 en haar toepassingsbesluit van 20 
september 2002, overeen met een vergoeding gelijk aan 18 maanden en 13 dagen.

Gelet op het variabel karakter van het loon, moet immers, zoals de rechtbank dat heeft 
gedaan, rekening worden gehouden met het gemiddelde loon dat de betrokkene in de laat-
ste twaalf maanden vóór de beëindiging heeft genoten, met inbegrip van de voordelen die 
bestonden in het privé-gebruik van een voertuig (123,95 euro), de huur (619,73 euro), de 
werkgeversbijdragen in de groepsverzekering en de ondertekeningspremie, die evenwel 
gebracht moet worden op een bedrag van 37.184,03 euro (en niet 25.582,61 euro), te de-
zen dus een bedrag van 113.422,53 euro.

Deze premie wordt immers toegekend krachtens artikel 6 van de oorspronkelijke ar-
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beidsovereenkomst, die ze vaststelt op een jaarlijks brutobedrag van 37.184,03 euro, en 
het is niet aangetoond dat het aanhangsel van de overeenkomst dat op 1 juli 2001 in wer-
king is getreden, deze daadwerkelijk verminderd heeft tot een brutobedrag van 25.582,61 
euro, aangezien dat bedrag, zoals [de verweerder] verklaard heeft en zoals dit ook uit de 
loonfiches blijkt die na de ondertekening van het aanhangsel zijn overhandigd (...), een 
opsplitsing was van een zuivere ondertekeningspremie, gelijk aan een loon tot beloop van 
856.249 frank, en een betaling ten voordele van de pensioenverzekering tot beloop van 
643.751 frank.

Daarenboven heeft de (eiseres) uitdrukkelijk en terecht erkend dat de ondertekenings-
premie gelijk was aan een bedrag van 37.184 euro, aangezien zij de rechtbank gevraagd 
heeft de overeenkomst die de partijen over dit punt bereikt hadden te bekrachtigen, wat 
gebeurd is bij vonnis van 24 februari 2003 (...).

In zijn beschikkend gedeelte veroordeelt dit vonnis de (eisende) partij tot betaling van 
een ondertekeningspremie van 37.184 euro.

De daarin bepaalde bijzondere betalingsvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan het 
feit dat het jaarlijks bedrag van de ondertekeningspremie, met het akkoord van de partijen 
en dus van (de eiseres), dat bij eindvonnis was vastgelegd, steeds gelijk is gebleven aan 
het bedrag dat in de oorspronkelijke overeenkomst was vastgelegd en door het voormelde 
aanhangsel niet in concreto is verminderd, zodat dit bedrag wel degelijk het reële bedrag 
is dat in aanmerking moet worden genomen.

Bijgevolg is het in aanmerking te nemen jaarlijks basisloon gelijk aan een brutobedrag 
van 113.422,53 euro en moet het bedrag van de opzeggingsvergoeding gebracht worden 
op 174.184,64 euro.

Het tussenberoep is wat dat betreft gegrond".
Grieven
Volgens artikel 3, §1 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad 

van State, wordt de tekst van alle ontwerpen van reglementaire besluiten, buiten het met 
bijzondere redenen omklede geval van dringende noodzakelijkheid, aan het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State onderworpen. Zoals het arrest erkent, kan de 
minister alleen ontslaan worden van de verplichting om dit advies in te winnen, indien de 
dringende noodzakelijkheid reëel en ter zake dienend is. Het koninklijk besluit van 20 
september 2002 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, 
tweede lid van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor be-
taalde sportbeoefenaars, voldoet niet aan dat vereiste. De verklaring in de aanhef van het 
koninklijk besluit, volgens welke het specifieke karakter van die arbeidsovereenkomst en 
de rechtszekerheid inzake arbeidsverhoudingen in de sportsector vereisen dat de betrokke-
nen onverwijld op de hoogte moeten kunnen zijn van het bedrag van de vergoeding waar-
op zij eventueel aanspraak kunnen maken bij beëindiging van hun overeenkomst, geeft 
immers hooguit de reden op waarom de snelle bekendmaking van het besluit nodig blijkt 
te zijn, maar omschrijft de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de ge-
plande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet inge-
wonnen kan worden, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen. Wanneer de dringende 
noodzakelijkheid de overheid belet een ontwerp van reglementair besluit aan de afdeling 
wetgeving te onderwerpen, dan moet de reden van die dringende noodzakelijkheid in de 
aanhef van het besluit bekendgemaakt worden en opgeven waarom zij zo dringend was 
dat het advies van de Raad van State niet ingewonnen kon worden. De rechters kunnen 
het verzuim van de overheid op dit punt niet aanvullen. Om zijn beoordeling van de wet-
telijkheid van het voormelde koninklijk besluit van 20 september 2002 te staven, kon het 
arbeidshof zich dus niet beroepen op de noodzaak om het juridisch vacuüm op te vullen, 
hetwelk veroorzaakt was door het feit dat het koninklijk besluit van 26 juni 2000, dat eer-
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der reeds dezelfde doelstelling had als het koninklijk besluit van 20 september 2002, geen 
gevolgen meer had na 1 juli 2002. Die omstandigheid wordt in de aanhef van het nieuwe 
koninklijk besluit immers niet vermeld. Het vermeende juridisch vacuüm was overigens 
door de overheid zelf veroorzaakt, aangezien zij gedraald had met het nemen van nieuwe 
maatregelen. Dat vacuüm bestond overigens niet: de wet van 24 februari 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt het bedrag van de vergoe-
ding waarop de benadeelde aanspraak kan maken in geval van beëindiging van een derge-
lijke overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden. Het ar-
rest, dat wijst op het advies van het nationaal paritair comité voor de sport, kan evenmin, 
onder voorwendsel dat de aanhef van het koninklijk besluit van 20 september 2002 geen 
melding maakte van de datum waarop dit advies was ingewonnen, beslissen dat niet was 
aangetoond dat de dringende noodzakelijkheid, voortvloeiend uit de laattijdigheid van het 
koninklijk besluit, door de minister zelf was veroorzaakt.

Het arrest, dat de toepassing van het koninklijk besluit van 20 september 2002 niet ver-
werpt op grond dat de tekst van zijn ontwerp niet aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State was onderworpen, en dat op grond van dat koninklijk besluit het bedrag van de 
vergoeding vaststelt die de eiseres aan de verweerder moet betalen wegens de opzegging, 
vóór het verstrijken van de termijn, van zijn arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbe-
oefenaars, miskent de regel dat de tekst van het ontwerp van reglementair besluit, buiten 
het met bijzondere redenen omklede geval van dringende noodzakelijkheid, aan het advies 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State onderworpen moet worden (schending 
van artikel 3, §1 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State), 
miskent daarenboven de regel dat de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten over-
eenstemmen (schending van artikel 159 van de Grondwet) en schendt ook de andere, in de 
aanhef van het middel bedoelde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding die het 

aan de verweerder toekent, vast met toepassing van artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding 
bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 24 februari 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Dat koninklijk besluit is niet vooraf voor advies voorgelegd aan de afdeling 
wetgeving van de Raad van State.

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden 
is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van regle-
mentaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State.

Om de hun bij artikel 159 van de Grondwet toevertrouwde opdracht van wette-
lijkheidstoetsing te verrichten, moeten de rechters evenwel, maar uitsluitend op 
grond van de redenen die vermeld worden in de akte die zij willen toepassen, na-
gaan of de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn 
bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk 
begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen.

De aanhef van het koninklijk besluit van 20 september 2002 motiveert de drin-
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gende noodzakelijkheid als volgt: 'Het specifieke karakter van de arbeidsover-
eenkomst voor betaalde sportbeoefenaars en de rechtszekerheid inzake arbeids-
verhoudingen in de sportsector vereisen dat de werkgevers en de betaalde sport-
beoefenaars die zij tewerkstellen onverwijld op de hoogte moeten kunnen zijn 
van het bedrag van de vergoeding die, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, 
moet worden betaald bij verbreking van de overeenkomst'

Dergelijke overwegingen geven alleen de reden op waarom een snelle bekend-
making van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn, maar omschrijven de bijzon-
dere omstandigheden niet die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo 
dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewon-
nen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen. Zij voldoen niet aan het wette-
lijk vereiste van de bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid.

Het arrest dat op grond van de overwegingen van het besluit en van de redenen 
die in dat besluit niet vermeld worden, beslist dat de dringende noodzakelijkheid 
naar recht verantwoord is en bijgevolg het koninklijk besluit van 20 september 
2002 toepast om het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding vast te 
stellen, schendt, om de in het middel weergegeven vermeldingen, de in het mid-
del bedoelde bepalingen.

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 Arbeidshof te Luik.

21 januari 2008 - 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 42

3° KAMER - 21 januari 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VERGOEDING VASTGESTELD IN GEVAL VAN 
OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER - AARD.

2º LOON — ALGEMEEN - BEGRIP - VERGOEDING VASTGESTELD IN GEVAL VAN OVERLIJDEN 
VAN DE WERKGEVER - AARD.

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - VERGOEDING VASTGESTELD IN 
GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER - AARD.
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1º, 2° en 3° Wanneer de activiteit waarvoor de werknemer in dienst was genomen, eindigt  
wegens de dood van de werkgever of als de overeenkomst was gesloten met het oog op  
een persoonlijke medewerking, vergoedt de vergoeding, die de rechter naar billijkheid  
beoordeelt en waarvan hij het bedrag bepaalt, de derving van het loon niet waarop die  
werknemer recht zou hebben gehad en wordt deze hem niet toegekend ingevolge zijn 
dienstbetrekking1.  (Art.  33  Arbeidsovereenkomstenwet;  Art.  2,  eerste  lid,  3° 
Loonbeschermingswet)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0032.F)

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

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 2, 1° en 3° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers;
- artikel 14, §§1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de soci-

ale zekerheid voor werknemers;
- artikel 19, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 

wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 711, 774, 777 en 877 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de rechtsvor-

dering ongegrond die de eiser heeft ingesteld tot betaling van de socialezekerheidsbijdra-
gen op een vergoeding van 19.980,22 euro (806.000 frank), die in het kader van artikel 33 
van de wet van 3 juli 1978 is overeengekomen en na het overlijden van wijlen advocaat 
J.M. is betaald aan zijn gewezen bediende, mevrouw C.D., op de volgende gronden:

"Aangezien de overeenkomst is geëindigd wegens een bij de reglementering bepaald 
geval van overmacht, diende de arbeidsovereenkomst niet te worden opgezegd en was er 
geen enkele compensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd;

De wet bepaalt evenwel dat, indien het overlijden van de werkgever het einde tot ge-
volg heeft van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst is genomen, de rechter naar 
billijkheid oordeelt of er grond tot vergoeding bestaat en het bedrag ervan bepaalt. De 
door de rechter toegekende vergoeding kan geen loon zijn, aangezien er geen arbeid is 
verricht. Daarenboven wordt die vergoeding niet toegekend door de werkgever maar valt 

1 Cass., 5 april 2004, A.R. S.02.0120.F, A.C. 2004, nr. 182.
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zij ten laste van de personen die de werkgever opvolgen als rechtverkrijgenden. Die ver-
goeding beantwoordt dus niet aan de definitie van loon, zoals bepaald in artikel 2 van de 
wet van 12 april 1965 [...]. Zij kan evenmin als een compensatoire opzeggingsvergoeding 
beschouwd worden, aangezien er, wegens stopzetting van de activiteit, geen opzegging 
heeft plaatsgevonden;

Te dezen hebben de rechtsopvolgers en de werkneemster een akkoord bereikt over het 
bedrag van de vergoeding die de rechter had kunnen toekennen. De aard van de tussen de 
werknemer en de rechtsopvolgers overeengekomen vergoeding is dezelfde als die welke 
de rechter in dit geval had kunnen toekennen. Te dezen zijn de rechtsopvolgers en de 
werkneemster immers een vergoeding overeengekomen in het kader van artikel 33 van de 
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en hebben zij het bedrag ervan naar billijkheid 
bepaald. Bij het bepalen van het bedrag van die vergoeding zijn de rechtsopvolgers en de 
bediende kennelijk niet afgeweken van het wettelijk criterium, met name de billijkheid. 
Het [arbeids]hof oordeelt dan ook dat die vergoeding een vergoeding is zoals bepaald in 
voormeld artikel 33, ook al is zij niet door de rechter begroot;

Zelfs als de tussen de werkneemster en de rechtsopvolgers overeengekomen vergoeding 
niet beschouwd zou kunnen worden als een vergoeding die bepaald is overeenkomstig ar-
tikel 33 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, omdat zij niet door een rechter 
is  bepaald,  is  zij  daarom nog geen vergoeding waarop socialezekerheidsbijdragen ver-
schuldigd zouden zijn. Immers, het zou in dit geval weliswaar om een vergoeding gaan 
die door de rechtsopvolgers toegekend wordt wegens de ontbinding van de overeenkomst, 
omdat de activiteit door het overlijden van de werkgever, dus door overmacht, niet kan 
worden voortgezet. De overeenkomst bepaalt wel degelijk dat zij geen vergoedend karak-
ter heeft en dat zij is bepaald overeenkomstig artikel 33 [...];

[De eiser] meent dat de toepassing van artikel 33 van de wet van 3 juli 1978 niet ont-
slaat van de verplichting tot betaling van socialezekerheidsbijdragen. Krachtens artikel 14 
van de wet van 27 juni 1969 en artikel 23 van de wet van 29 juni 1981, worden de sociale 
zekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon van de werknemer en het begrip loon 
wordt bepaald in artikel 2 van de wet van 12 april 1965. De Koning kan het begrip loon 
waarop socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden, verruimen of beperken. De 
vergoeding die gestort wordt overeenkomstig voormeld artikel 33, is niet vervat in het be-
grip loon zoals het omschreven wordt in artikel 2 van de wet van 12 april 1965. Ze is 
evenmin vervat in de wetteksten die het begrip loon of vergoeding verruimen tot voorde-
len die tot betaling van socialezekerheidsbijdragen aanleiding geven, zoals artikel 19 van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969".

Grieven
Artikel 33 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat het overlijden van de werkgever geen 

einde maakt aan de overeenkomst en dat, indien dat overlijden het einde tot gevolg heeft 
van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst is genomen of als de overeenkomst is 
gesloten met het oog op de persoonlijke medewerking, de rechter naar billijkheid oordeelt 
of er grond tot vergoeding bestaat en het bedrag ervan bepaalt. 

Het feit dat de rechter in geval van beëindiging van de overeenkomst door het overlij-
den van de werkgever naar billijkheid oordeelt of er grond tot vergoeding bestaat en het 
bedrag ervan bepaalt, impliceert niet dat deze vergoeding geen loon of geen vergoeding 
kan zijn die de derving compenseert van het loon dat de werknemer krachtens zijn over-
eenkomst genoot. Het betekent alleen dat de rechter naar billijkheid moet oordelen in hoe-
verre de werknemer op een dergelijke vergoeding aanspraak kan maken en het bedrag er-
van moet bepalen.

Het kan niet worden betwist dat de aldus toegekende vergoeding aan de werknemer is 
betaald ingevolge zijn dienstbetrekking. Artikel 2, 3° van de wet van 12 april 1965 betref-
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fende de bescherming van het loon der werknemers bepaalt evenwel dat onder loon alle 
voordelen worden verstaan waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van de werkgever.

Artikel 14, §2 van de wet van 27 juni 1969 en artikel 23, tweede lid van de wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 
bepalen dat de socialezekerheidsbijdragen berekend worden op grond van het loon in de 
zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.

Van zijn kant bepaalt artikel 19, §2, 2°, d) (lees: e) van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969, dat socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de vergoedingen die 
toegekend worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschap-
pelijk akkoord.

Wanneer de rechter naar billijkheid geoordeeld heeft dat een vergoeding verschuldigd 
was en, in ieder geval, wanneer, zoals te dezen, de erfgenamen van de overleden werkge-
ver beslist hebben een vergoeding toe te kennen wegens het einde van de overeenkomst 
ten gevolge van het overlijden van hun rechtsvoorganger, of gewoon om de werknemer 
voor zijn diensten te bedanken, heeft die vergoeding beslist het karakter van een voordeel 
dat aan de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking verschuldigd is. Zij is immers ont-
staan uit de beëindiging van de activiteit van de werkgever en van de werknemer of van 
diens persoonlijke medewerking. Zoals het arrest preciseert, wordt zij "door de rechtsop-
volgers toegekend wegens de ontbinding van de overeenkomst".

Het arrest werpt hiertegen vergeefs op dat de litigieuze vergoeding niet is toegekend 
door de werkgever maar ten laste valt van de personen (de verweersters) die de werkgever 
opvolgen.

Het arrest wijst erop dat de overeenkomst niet is beëindigd op de dag van het overlijden 
van meester M., m.n. 12 augustus 1997, maar op 31 december 1997, op het ogenblik dat 
de vereffening van zijn praktijk is beëindigd. Gedurende die periode zijn de verweersters 
de werkgevers van mevrouw D. gebleven. Zij hebben, zoals het arrest erkent, de werkge-
ver opgevolgd en hebben de socialezekerheidsbijdragen die op de aan mevrouw D. betaal-
de lonen verschuldigd waren, gestort tot 31 december 1997.

Zelfs al waren zij niet haar werkgevers gebleven, toch hebben zij in ieder geval in hun 
hoedanigheid van rechtverkrijgenden en erfgenamen van de werkgever, wijlen meester 
M., mevrouw D. in februari 1998 de vergoeding betaald die bepaald wordt in artikel 33 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De betaling van de be-
trokken vertrekvergoeding is dus beslist gegrond op het feit dat zij de verbintenissen van 
de werkgever hebben overgenomen (artikelen 711, 774, 777 en 877 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Het arrest dat de rechtsvordering van de eiser tot betaling van de socialezekerheidsbij-
dragen op die vergoeding om de hierboven aangeklaagde redenen ongegrond verklaart, is 
bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel be-
doelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens de artikelen 14, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders en 23, eerste lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden de socialezeker-
heidsbijdragen berekend op grond van het loon van de werknemer.

Krachtens de tweede paragraaf van dat artikel 14 en het tweede lid van dat ar-
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tikel 23, wordt het begrip loon bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, hoewel de Koning het 
aldus bepaalde begrip, bij in Ministerraad overlegd besluit, kan verruimen of be-
perken.

Artikel 2, eerste lid, 3° van de wet van 12 april 1965 bepaalt dat die wet onder 
"loon" de in geld waardeerbare voordelen verstaat waarop de werknemer inge-
volge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Luidens artikel 33 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, maakt het  overlijden van de werkgever geen einde aan de overeen-
komst; indien dat overlijden het einde tot gevolg heeft van de activiteit waarvoor 
de werknemer in dienst is genomen of als de overeenkomst is gesloten met het 
oog  op  de  persoonlijke  medewerking,  oordeelt  de  rechter  naar  billijkheid  of 
grond tot vergoeding bestaat en bepaalt hij het bedrag ervan.

Die vergoeding, die de derving van het loon niet vergoedt waarop die werkne-
mer recht zou hebben gehad, wordt hem niet toegekend ingevolge zijn dienstbe-
trekking in de zin van artikel 2, eerste lid, 3° van de wet van 12 april 1965. 

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

21 januari 2008 - 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 43

3° KAMER - 21 januari 2008

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL - 
GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL - 
GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK.

3º REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN MIDDEL - GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING.

1º, 2° en 3° Het arrest, dat een middel ambtshalve opwerpt zonder het aan de tegenspraak  
van de partijen te onderwerpen, om het middel te verwerpen dat de eiser afleidt uit de  
onwettigheid  van  de  beslissing  van  de  geneesheer-inspecteur  van  de  verweerder,  
miskent het recht van verdediging van de eiser1.  (Algemeen beginsel van het recht van 

1 Cass., 7 dec. 2006, A.R. C.04.0501.F, A.C. 2006, nr. 627.
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verdediging)

(L. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gewezen tegen een arrest, op 25 april 2007 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 774, inzonderheid tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 159 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat er ten gevolge van een controle, door de geneesheer-inspecteur 

van de verweerder, van het verstrekkingenregister van de eiser, die het beroep van zelf-
standig verpleger uitoefent, voor de jaren 1999 tot en met 2001, een proces-verbaal is op-
gemaakt waarin wordt vastgesteld dat het boek van het verzorgend personeel voor de peri-
ode van 1 mei 2001 tot 30 september 2001 niet is bijgehouden, wat een overtreding vormt 
in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling 
van de regelen inzake het bijhouden door de zorgverleners van een verstrekkingenregister 
bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, dat dit proces-verbaal de ei-
ser bij ter post aangetekende brief van 5 oktober 2001 is toegezonden, dat de dienst voor 
administratieve controle, na de eiser te hebben verzocht zijn opmerkingen te geven, wat 
hij heeft gedaan, hem een administratieve geldboete heeft opgelegd maar hem het uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de beslissing heeft toegekend tot beloop van de helft van de 
geldboete. Vervolgens bevestigt het arrest het beroepen vonnis, op het hoger beroep van 
de eiser tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank die zijn rechtsmiddel tegen de beslis-
sing van de verweerder had verworpen.

Het arrest stelt vast dat, luidens artikel 76 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
en de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 25 november 1996, wanneer de ge-
neesheer-inspecteur van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van de ver-
weerder "geconfronteerd wordt met een eerste overtreding op het bijhouden van het ver-
strekkingenregister, die begaan wordt door een zorgverlener die te goeder trouw is", wat 
het geval was met de eiser, de geneesheer-inspecteur "op grond van zijn discretionaire be-
voegdheid twee alternatieven heeft, te weten:

- ofwel een eenvoudige verwittiging geven;
- ofwel een proces-verbaal van bevinding van de overtreding opmaken, waarbij de lei-

dend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle of de door hem gedelegeerd 
ambtenaar het bedrag van de geldboete met de helft kan verminderen en die geldboete kan 
toepassen met een volledig of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging ervan".
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"Die keuze", preciseert het arrest verderop, "wordt uitsluitend gemaakt door de genees-
heer-inspecteur van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle" die de zorgverle-
ner heeft gecontroleerd.

Volgens het arrest kan hieruit worden afgeleid dat "die keuze tussen die sancties dus 
een bestuurshandeling is waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is, aangezien de leidend ambtenaar 
van  de  dienst  voor  administratieve  controle,  wanneer  hij  die  keuze eenmaal  gemaakt 
heeft, de zorgverlener niet opnieuw het voordeel van een eenvoudige verwittiging kan 
gunnen".

Bijgevolg is de geneesheer-inspecteur "die een overtreding vaststelt en die keuze dus 
moet maken", volgens het arrest wettelijk verplicht "de redenen op te geven waarom hij 
beslist heeft een proces-verbaal op te maken over de gevolgen waarover hij geen beslis-
sing zal moeten nemen, in plaats van een gewone verwittiging te geven".

Uit de vaststellingen van het arrest volgt op zijn minst impliciet dat (de handeling) van 
de geneesheer-inspecteur die, te dezen, "ervoor gekozen heeft een proces-verbaal van be-
vinding van de overtreding op te maken", in plaats van de eiser een gewone verwittiging 
te geven, niet met redenen omkleed en dus onwettig was.

Het arrest vermeldt evenwel dat de eiser "wel een rechtsmiddel heeft aangewend tegen 
de administratieve beslissing van 25 april 2003 van verweerders dienst voor administratie-
ve controle, maar geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de bestuurshandeling die be-
stond in de keuze van de geneesheer-inspecteur om een proces-verbaal van de vastgestel-
de overtredingen op te maken in plaats van een gewone verwittiging te geven".

Het arrest beslist bijgevolg dat, "aangezien er geen rechtsmiddel is aangewend tegen de 
beslissing die de mogelijkheid uitsluit om een verwittiging te genieten, het hof wel moet 
vaststellen dat die beslissing thans definitief is geworden en dat de wettigheid van de be-
roepen bestuurshandeling niet meer in vraag kan worden gesteld".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer een vordering of een verweermiddel niet voor de rechter is aangevoerd en de 

partijen hierover geen tegensprekelijk debat hebben gevoerd, kan de rechter deze niet ver-
werpen zonder de heropening van het debat te bevelen.

Welnu, hoewel de eiser wel degelijk betoogd heeft dat de beslissing van de geneesheer-
inspecteur van de verweerder om een proces-verbaal op te maken en hem niet een gewone 
verwittiging te geven, een aan de wet van 29 juli 1991 onderworpen bestuurshandeling 
was en bijgevolg, bij gebrek aan motivering, onwettig was, wat de verweerder betwistte, 
hebben noch de verweerder noch het openbaar ministerie in zijn advies aangevoerd dat, 
zodra die onwettigheid vaststond, de eiser het recht niet meer had om zich hierop te beroe-
pen, omdat hij tegen de beslissing van de geneesheer-inspecteur van de verweerder geen 
rechtsmiddel heeft aangewend: die vraag is niet in het debat gebracht.

Het arbeidshof heeft derhalve het middel dat de eiser grondde op de onwettigheid van 
de beslissing van de geneesheer-inspecteur, om die reden niet wettig kunnen verwerpen 
zonder de heropening van het debat te bevelen om de partijen in staat te stellen hierover 
tegenspraak te voeren (schending van artikel 774, inzonderheid tweede lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek en miskenning van het opgegeven algemeen rechtsbeginsel).

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

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wet-
ten overeenstemmen. Een onwettige administratieve beslissing mag niet door de rechter 
worden toegepast.
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Die tekst is ook van toepassing op administratieve beslissingen met individuele strek-
king.

De omstandigheid dat de partij die de onwettigheid van de administratieve beslissing 
aanvoert, geen enkel rechtsmiddel hiertegen heeft aangewend, ontslaat het hof of de recht-
bank niet van de verplichting om zich aan de grondwettelijke bepaling te onderwerpen en 
de toepassing van die beslissing te weigeren.

Het arbeidshof, dat vaststelt dat de beslissing van de geneesheer-inspecteur van de ver-
weerder niet beantwoordde aan het vereiste van de motivering, als bedoeld in de wet van 
29 juli 1991, was bijgevolg niet bij wet gemachtigd om met toepassing van die bepaling 
de eiser het recht te ontzeggen om zich voor het hof hierop te beroepen, op grond dat hij 
geen enkel rechtsmiddel tegen de beslissing had aangewend.

Aangezien  de  beslissing  van  de  geneesheer-inspecteur  de  noodzakelijke  grondslag 
vormt voor de beslissing van 2 april 2003 van de verweerder, die het voorwerp was van 
het beroep dat de eiser bij het arbeidshof aanhangig had gemaakt, is die beslissing bijge-
volg door dezelfde onwettigheid aangetast.

Het arbeidshof kon die beslissing dus geen uitwerking verlenen door het rechtsmiddel 
van de eiser te verwerpen (schending van artikel 159 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat, "(de eiser) wel een rechtsmiddel heeft aangewend te-

gen de administratieve beslissing van 25 april  2003 van (verweerders)  dienst 
voor administratieve controle, maar geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de 
bestuurshandeling die bestond in de keuze van de geneesheer-inspecteur om een 
proces-verbaal van de vastgestelde overtredingen op te maken in plaats van een 
gewone verwittiging te  geven",  en beslist  vervolgens dat,  "aangezien er  geen 
rechtsmiddel is aangewend tegen de beslissing die de mogelijkheid uitsluit om 
een verwittiging te genieten, het (arbeids)hof wel moet vaststellen dat die beslis-
sing thans definitief is geworden en dat de wettigheid van de beroepen bestuurs-
handeling niet meer in vraag kan worden gesteld".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de verweer-
der voor het arbeidshof heeft aangevoerd dat, aangezien de eiser geen rechtsmid-
del had aangewend tegen de beslissing van de geneesheer-inspecteur van de ver-
weerder, hij niet het recht had zich op de onwettigheid van die beslissing te be-
roepen.

Het arrest, dat dit middel ambtshalve opwerpt zonder het aan de tegenspraak 
van de partijen te onderwerpen, om het middel te verwerpen dat de eiser afleidt 
uit de onwettigheid van de beslissing van de geneesheer-inspecteur van de ver-
weerder, miskent het recht van verdediging van de eiser.

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

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

21 januari 2008 - 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. T'Kint en van Eeckhoutte.

Nr. 44

1° KAMER - 22 januari 2008

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - WET TOT 
BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - PREJUDICIËLE 
VRAAG - OMVANG - CONCENTRATIE.

2º HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE 
ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - PREJUDICIËLE VRAAG 
- OMVANG - CONCENTRATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE.

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN 
DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - OMVANG - CONCENTRATIE.

4º HANDELSPRAKTIJKEN - CONCENTRATIE - PROCEDURE VAN TOEZICHT - AARD - 
GEVOLGEN.

5º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - BEVOEGDHEID - 
AARD.

6º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - WET TOT 
BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - PREJUDICIËLE 
VRAAG - NUT - BEOORDELING.

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - WET TOT BESCHERMING VAN DE 
ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - PREJUDICIËLE VRAAG 
- NUT - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING.

8º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - WET TOT BESCHERMING VAN 
DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - DRINGEND KARAKTER - HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING.

9º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - WET TOT BESCHERMING 
VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - DRINGEND KARAKTER - HOF 
VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

10º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - CONCENTRATIE - 
TOEZICHT - TUSSENKOMENDE PARTIJEN - INZAGE VAN HET DOSSIER - GRENZEN.

11º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - VERTROUWELIJKE 
STUKKEN - MEDEDELING - GEOORLOOFD KARAKTER.

12º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - CONCENTRATIE - 
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DERDEN DIE VAN EEN VOLDOENDE BELANG DOEN BLIJKEN - RECHT OM TE WORDEN GEHOORD - 
INZAGE VAN HET DOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING - IMPLICATIE.

13º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - CONCENTRATIE - 
DERDEN DIE VAN EEN VOLDOENDE BELANG DOEN BLIJKEN - RECHT OM TE WORDEN GEHOORD - 
INZAGE VAN HET VERSLAG - INZAGE VAN HET ONDERZOEKSDOSSIER - MACHTIGING - GRENZEN.

14º HANDELSPRAKTIJKEN - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - CONCENTRATIE - 
DERDEN DIE VAN EEN VOLDOENDE BELANG DOEN BLIJKEN - INZAGE VAN DE STUKKEN - BESLISSING.

1º, 2° en 3° Het Hof van Cassatie spreekt zich bij wege van prejudicieel arrest uit over de  
vragen  met  betrekking  tot  de  interpretatie  van  de  wet  tot  bescherming  van  de  
economische  mededinging,  wanneer  de  oplossing  van  een  geschil  afhangt  van  de 
interpretatie van deze wet; deze wet maakt geen enkel onderscheid tussen de situaties  
waarin de Raad voor de Mededinging een vraag kan stellen en sluit meer bepaald niet uit  
dat de vraag wordt gesteld in het kader van een concentratie1. (Artt. 72 en 73, §1 WBEM)

4º De procedure van toezicht op de concentraties is een procedure van administratieve  
machtiging die tussen de aanmeldende partijen en de auditeur wordt gevoerd voor de  
kamer van de Raad voor de mededinging die de betrokken derden kan horen; zij kan 
worden opgevat als een geschil in de zin van artikel 73, §1 van de WBEM2.  (Art. 73, §1 
WBEM)

5º De Raad voor de mededinging oefent als overheidslichaam in alle onafhankelijkheid een  
rechtsprekende  bevoegdheid  uit,  waarbij  de  omstandigheid  dat  de  Ministerraad  de 
gevolgen van een beslissing van de Raad kan tenietdoen, hieraan geen afbreuk doet3.  
(Art. 11 WBEM)

6º en 7° Het staat in de regel niet aan het Hof van Cassatie om, bij de uitspraak over een  
door de Raad voor de mededinging gestelde prejudiciële vraag, zich uit te spreken over  
het nut ervan4. (Art. 72 WBEM)

8º en 9° Gelet op de verplichting van het Hof om onverwijld uitspraak te doen over de door  
de Raad voor de mededinging aan het Hof gestelde prejudiciële vraag, dient het Hof van  
Cassatie  geen prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het  Grondwettelijk  Hof5.  (Art.  26,  §3 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

10º De specifieke aard van het toezicht op de concentraties en de eerbiediging van de  
wettige economische belangen beperken het recht van de tussenkomende partijen om  
van het dossier inzage te nemen6. (Art. 57, §2, derde lid WBEM)

11º De stukken die zakengeheimen bevatten of de interne stukken mogen niet  worden  
medegedeeld7. (Art. 57 WBEM)

12º De wetsbepalingen van de WBEM en het algemeen beginsel betreffende het recht van 
verdediging kennen in beginsel aan een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die 
niet aan de concentratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, maar die van een  
voldoende belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden gehoord, geen 
recht van inzage toe in het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier,  of  in één  
ervan, die door de auditeur bij de Raad voor de mededinging worden ingediend, zonder  
dat  een  onderscheid  dient  te  worden  gemaakt  naar  gelang  de  aan  de  concentratie  

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 44.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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deelnemende  ondernemingen  al  dan  niet  aan  de  auditeur  verbintenissen  hebben  
aangeboden8. (Art. 57, §2, derde lid WBEM)

13º Gelet op het recht van een derde die van een voldoende belang doet blijken om te  
worden gehoord door de Kamer van de Raad voor de mededinging, kan die Raad hem, 
op zijn verzoek en onder bepaalde voorwaarden, een recht van inzage verlenen in het  
gemotiveerd  verslag  of  bepaalde  gedeelten  ervan  en  in  het  onderzoeksdossier  of  
bepaalde stukken ervan9. (Art. 57, §2, derde lid WBEM)

14º Indien een derde die van een voldoende belang doet blijken om door de kamer van de  
Raad  voor  de  mededinging  te  worden  gehoord,  zou  verzoeken  om  inzage  in  het  
gemotiveerd verslag of het onderzoeksdossier, beslist de Raad welke gegevens van het  
verslag of dossier echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn standpunt op nuttige 
wijze uiteen te zetten, en doet hij uitspraak over de vraag of de informatie vertrouwelijk is  
ten aanzien van de betrokken derde of over de vraag of het stukken betreft die alleen 
binnen de Raad circuleren10. (Art. 57, §2, derde lid WBEM)

(Verzoek om een prejudiciële vraag, ingediend door de Raad voor de de mededinging, inzake TECTEO C.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. H.07.0001.F)

I. ONDERWERP VAN DE AAN HET HOF GESTELDE VRAGEN
1. Het Hof dient uitspraak te doen over prejudiciële vragen over de interpreta-

tie van artikel 57, §2, derde lid van de op 15 september 2006 gecoördineerde wet 
tot bescherming van de economische mededinging (hierna "WBEM").

2. Op 28 september 2007 hebben de intercommunale coöperatieve vennoot-
schappen met beperkte aansprakelijkheid Tecteo en Brutele, hierna "aanmelden-
de partijen" genaamd, een aanmelding van de concentratie Tecteo/Brutele-Câble 
wallon ingediend bij de griffie van de Raad voor de mededinging

3. In een brief van 31 oktober 2007 stelde de raadsman van de n.v. naar pu-
bliek recht Belgacom de volgende vraag: "(...) overeenkomstig artikel 57, §2 van 
de WBEM vraagt Belgacom te worden gehoord door de Raad voor de Mededin-
ging en, bij een gunstig antwoord, toegang te mogen krijgen tot het dossier, meer 
bepaald tot het door het auditoraat in deze zaak ingediende onderzoeksverslag".

4. Op 13 november 2007 diende de auditeur het gemotiveerd verslag en het 
onderzoeksdossier in bij de Raad voor de mededinging overeenkomstig artikel 
55, §3 van de WBEM.

De aan de concentratie deelnemende ondernemingen hebben aan de auditeur 
verbintenissen aangeboden teneinde de concentratie overeenkomstig artikel 58, 
§2, eerste lid, 1°, toelaatbaar te doen verklaren.

5. De Raad voor de Mededinging besliste op 21 november 2007 de n.v. naar 
publiek recht Belgacom te horen, de uitspraak over het verzoek van die vennoot-
schap om toegang tot het onderzoeksdossier en tot het gemotiveerd verslag van 
de auditeur aan te houden en de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het 
Hof van Cassatie:

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
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"1. Dienen de bepalingen van de op 15 september 2006 gecoördineerde wet tot 
bescherming van de economische mededinging betreffende de procedure, voor-
afgaand aan de beslissing die de kamer van de Raad voor de Mededinging neemt 
op grond van artikel 58, §1 en/of §2 van die wet, met name artikel 57, §2, derde 
lid, eerste zin, en/of het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging 
aldus te worden uitgelegd dat een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
die niet aan de concentratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, en die van 
een voldoende belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden ge-
hoord, recht heeft op toegang tot het gemotiveerd verslag en/of het onderzoeks-
dossier die door de auditeur bij de Raad voor de Mededinging zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 55, §3 van genoemde wet?

Verschilt het antwoord op deze vraag naar gelang de aan de concentratie deel-
nemende partijen ja dan neen aan de auditeur verbintenissen hebben aangeboden 
overeenkomstig artikel 56, tweede lid van de wet, met de bedoeling een beslis-
sing van toelaatbaarheid te verkrijgen op grond van artikel 58, §2, eerste lid, 1° 
van de wet?

2. Kunnen bij ontkennend antwoord op de eerste vraag de voornoemde wets-
bepalingen en/of het voornoemde algemeen rechtsbeginsel aldus worden uitge-
legd dat aan voormelde derde toegang kan worden verleend tot het gemotiveerd 
verslag of bepaalde gedeelten ervan, en/of tot het onderzoeksdossier of bepaalde 
stukken ervan?

3. Volgens welke procedure van de op 15 september 2006 gecoördineerde wet 
tot bescherming van de economische mededinging moeten, bij bevestigend ant-
woord op de eerste of de tweede vraag de gegevens die vertrouwelijk zijn ten 
aanzien van een derde verwijderd worden uit het gemotiveerd verslag en het on-
derzoeksdossier, en wie is bevoegd om over de vertrouwelijkheid te beslissen?"

II. PROCEDURE
6. Overeenkomstig artikel 73, §2 van de wet tot bescherming van de economi-

sche mededinging heeft het Hof van Cassatie een kopie van de prejudiciële vra-
gen bezorgd aan de aanmeldende partijen, aan de n.v. naar publiek recht Belga-
com, aan de Europese Commissie en aan de minister voor Economie.

Het Hof heeft de partijen aangezocht om in voorkomend geval schriftelijke op-
merkingen in te dienen en heeft hen de gelegenheid gegeven inzage te nemen 
van het dossier van de rechtspleging, met mededeling van de datum waarop de 
betrokken personen konden worden gehoord.

Schriftelijke opmerkingen werden op 21 december 2007 ingediend door de 
met het dossier belaste auditeur bij de Raad voor de Mededinging en op 24 de-
cember 2007 door de n.v. naar publiek recht Belgacom en door de aanmeldende 
partijen.

De aanmeldende partijen en de n.v. naar publiek recht Belgacom hebben ge-
vraagd om gehoord te worden. Aan alle partijen werd opnieuw de datum meege-
deeld waarop zij zouden worden gehoord.

7. Op 10 januari 2008 maakte advocaat-generaal met opdracht de Koster mon-
delijke opmerkingen en werden de aanmeldende partijen en de n.v. naar publiek 
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recht Belgacom gehoord; ook de auditeur bij de Raad voor de Mededinging werd 
gehoord met het akkoord van alle betrokken partijen.

8. Op 15 januari 2008 diende advocaat-generaal met opdracht de Koster een 
schriftelijke conclusie in bij de griffie van het Hof.

9. Op 18 januari 2008 maakten de aanmeldende partijen, de n.v. Belgacom en 
de minister voor Economie, schriftelijke opmerkingen in hun antwoord op die 
conclusie.

III. ONTVANKELIJKHEID
10. De aanmeldende partijen voeren aan dat, aangezien het hier een concentra-

tie betreft, de Raad voor de Mededinging geen enkele prejudiciële vraag kan stel-
len, daar deze geen "gerecht" is wanneer hij uitspraak doet over concentraties.

11. Artikel 72 van de WBEM bepaalt in algemene termen dat het Hof van Cas-
satie zich bij wege van prejudicieel arrest uitspreekt over de vragen met betrek-
king tot de interpretatie van deze wet. Krachtens artikel 73, §1, eerste lid van de 
WBEM, kan, wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie 
van deze wet, het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, waaronder de 
Raad voor de Mededinging, de uitspraak uitstellen en een prejudiciële vraag stel-
len aan het Hof van Cassatie.

De tekst van dit artikel maakt geen enkel onderscheid tussen de situaties waar-
in de Raad voor de Mededinging een vraag kan stellen, en sluit meer bepaald niet 
uit dat de vraag wordt gesteld in het kader van een concentratie.

Door in artikel 73, §1, tweede lid, aan te geven dat de termijnen en de proce-
dure worden geschorst voor de rechtbank die de prejudiciële vraag stelt, heeft de 
wetgever trouwens impliciet bevestigd dat in het kader van een concentratie een 
vraag kan worden gesteld, aangezien die termijnen in feite voornamelijk van toe-
passing zijn op concentraties. Het feit dat het Hof "onverwijld" uitspraak moet 
doen bevestigt dat de wetgever heeft bepaald dat in die context wel degelijk een 
vraag kan worden gesteld.

12. De procedure van toezicht op de concentraties is een procedure van admi-
nistratieve machtiging die verschilt van de procedures die betrekking hebben op 
beperkende feitelijke gedragingen of op alle zaken tussen partijen die beweren 
houder te zijn van een subjectief recht.

De procedure inzake concentraties wordt in werkelijkheid tussen de aanmel-
dende partijen en de auditeur gevoerd voor de kamer van de Raad voor de Mede-
dinging die het dossier behandelt en de betrokken derden kan horen binnen de 
perken van de wet.

Die procedure kan worden opgevat als een geschil in de zin van artikel 73, §1 
van de WBEM. De wetgever heeft gewild dat de interpretatie van de WBEM 
geen twijfels zou laten bestaan en dat elke discussie die over die interpretatie zou 
kunnen ontstaan, meteen aan het Hof van Cassatie zou kunnen worden voorge-
legd.

13. De Raad voor de Mededinging oefent daarenboven als overheidslichaam in 
alle onafhankelijkheid een rechtsprekende bevoegdheid uit. Krachtens artikel 11 
van de WBEM, is de Raad een administratief rechtscollege dat de bevoegdheid 
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van beslissing heeft, alsmede de andere bevoegdheden die hem door deze wet 
worden toegekend.  De omstandigheid dat  de vraag ambtshalve door de Raad 
wordt  gesteld  heeft  geen  invloed op  het  rechtsprekend karakter  van  zijn  op-
dracht. Het feit dat de Ministerraad de gevolgen van een beslissing van de Raad 
kan tenietdoen ontneemt aan dit orgaan zijn rechtsprekend karakter niet en even-
min zijn onafhankelijkheid ten aanzien van elk hiërarchisch gezag. De mogelijk-
heid voor de Raad om een voordien ontoelaatbaar verklaarde concentratie toch 
toelaatbaar te verklaren en het feit dat de Raad uitspraak moet doen binnen be-
paalde dwingende termijnen zijn evenmin doorslaggevende redenen om de Raad 
niet als een rechtsprekend orgaan aan te merken.

14. De aanmeldende partijen voeren aan dat de verwijzingsbeslissing berust op 
afwending van macht en dat de Raad voor de Mededinging op kunstmatige wijze 
een niet-bestaand geschil heeft doen ontstaan, aangezien de aanmeldende partij-
en het gemotiveerd verslag van de auditeur aan Belgacom hebben bezorgd en dat 
de Raad voor de Mededinging, die het recht niet heeft om zich tegen arresten van 
het Hof van Beroep te Brussel in cassatie te voorzien, in feite slechts die moge-
lijkheid zag om de rechtspraak van het hof van beroep inzake toegang tot het 
dossier aan toezicht te censureren.

De Raad voor de Mededinging heeft wettig kunnen vaststellen dat er aanlei-
ding bestond tot interpretatie van de wet en hij heeft vragen kunnen stellen die 
zijn beslissingen over de concentratie nader kunnen toelichten. De bewering van 
de aanmeldende partijen moet worden verworpen.

15. Naar aanleiding van hun betwisting van de ontvankelijkheid van de beslis-
sing tot prejudiciële verwijzing voeren de aanmeldende partijen ten slotte aan dat 
de vereisten van de behandeling op tegenspraak en hun recht van verdediging 
zijn miskend, op grond dat zij hun standpunt over die verwijzing niet hebben 
kunnen uiteenzetten.

Daar er bij het Hof geen beroep aanhangig is tegen de beslissing van de Raad, 
staat het niet aan het Hof daarover uitspraak te doen. 

16. De aanmeldende partijen voeren aan dat ten gevolge van de beslissing van 
het Hof van Beroep te Brussel van 27 december 2007, de beslissing tot prejudici-
ële verwijzing geen bestaansreden meer heeft.

Voornoemd arrest van het Hof van Beroep te Brussel doet geen uitspraak over 
de beslissing van de Raad voor de Mededinging om prejudiciële vragen te stel-
len. Tegen die beslissing staat trouwens geen rechtsmiddel open.

Het staat in de regel niet aan het Hof van Cassatie om, bij de uitspraak over 
een prejudiciële vraag, zich uit te spreken over het nut van de gestelde vragen. 

Het verwijzend rechtscollege heeft het Hof in een brief die bij het Hof is toe-
gekomen op 7 januari 2008 ervan op de hoogte gebracht dat het zijn prejudiciële 
vragen handhaafde.

17. De aanmeldende partijen vragen dat aan het Grondwettelijk Hof een preju-
diciële vraag zou worden gesteld over de overeenstemming van de artikelen 8, 
57, 58, 59, 72, 73, 75, 76 en 78 van de WBEM alsook van de artikelen 608, 609 
en 1073 van het Gerechtelijk Wetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grond-
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wet, afzonderlijk beschouwd en in samenhang met artikel 147 van de Grondwet, 
alsook met artikel  6 van het  Verdrag tot  bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.

Gelet op de verplichting voor het Hof om onverwijld uitspraak te doen is er 
geen reden om de prejudiciële vraag te stellen.

18. De prejudiciële vragen zijn ontvankelijk.
IV. WAT DE VRAGEN BETREFT
Eerste vraag
19. In zijn eerste vraag vraagt de Raad voor de Mededinging in hoofdzaak of 

artikel 57, §2, derde lid, eerste zin van de WBEM of het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging aldus moeten worden uitgelegd dat een derde, na-
tuurlijke persoon of  rechtspersoon,  die  niet  aan de concentratie  deelneemt en 
deze niet heeft aangemeld, maar die van een voldoende belang doet blijken om 
door de kamer van de Raad te worden gehoord, recht heeft op toegang tot het ge-
motiveerd verslag of het onderzoeksdossier die door de auditeur zijn ingediend.

De Raad wenst te weten of het antwoord op deze vraag verschilt naar gelang 
de aan de concentratie deelnemende ondernemingen al dan niet aan de auditeur 
verbintenissen hebben aangeboden overeenkomstig artikel 56, tweede lid van de 
wet, met de bedoeling een beslissing van toelaatbaarheid te verkrijgen op grond 
van artikel 58, §2, eerste lid, 1° van de wet.

20. De bepalingen betreffende de toegang tot het dossier en het gemotiveerd 
verslag verlenen inzake concentraties enkel toegang aan de aanmeldende partijen 
en aan de meest representatieve organisaties van werknemers van deze onderne-
mingen  of  aan  degenen  die  zij  aanwijzen  (artikel  55,  §5,  eerste  lid  van  de 
WBEM).

De wet bepaalt niet uitdrukkelijk dat derden in de zin van artikel 57, §2, derde 
lid, eerste zin van de WBEM toegang hebben tot het dossier. 

De wet regelt zulks niet anders wanneer de kamer van de Raad voorwaarden of 
lasten die in het verslag niet besproken worden, in aanmerking wenst te nemen.

21. De specifieke aard van het toezicht op de concentraties verklaart waarom 
het recht van de tussenkomende partijen om van het dossier inzage te nemen be-
perkt is.

De tussenkomst van derden kan voor de Raad een gelegenheid zijn om de 
weerslag van een concentratie op de markt beter in te schatten. Die tussenkomst 
verschaft de derden slechts een zijdelings voordeel. De Raad oordeelt of en in 
hoeverre het algemeen belang gediend wordt door mededingingsbeperkingen die 
aan de concentratie te wijten zijn. Het geval alleen dat de activiteiten van derden 
worden belemmerd ten gevolge van een eventueel misbruik van machtspositie of 
van eventuele andere feitelijke gedragingen die de mededinging beperken, is niet 
doorslaggevend. 

22. De bescherming van de economische mededinging dient te worden gere-
geld met inachtneming van de wettige economische belangen.

De WBEM heeft derhalve het voorafgaande toezicht op de toelaatbaarheid van 
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de concentraties onderworpen aan strikte termijnen, die zowel verenigbaar zijn 
met de vereisten van behoorlijk bestuur als met die van het zakenleven. Wanneer 
de Raad voor de Mededinging sommige van die termijnen niet naleeft, doet zulks 
de toelaatbaarheid van de concentratie vermoeden. 

Een systematische toegang van derden tot het door de auditeur ingediende ge-
motiveerd verslag of onderzoeksdossier zou het efficiënte verloop van de proce-
dure inzake concentraties belemmeren, doordat het de mogelijkheid voor de ka-
mer van de Raad om over de toelaatbaarheid van een concentratie uitspraak te 
doen binnen de bij de wet bepaalde korte termijn in het gedrang zou brengen.

Voor het overige zou een dergelijke regeling de concurrenten van de aanmel-
dende partijen ertoe kunnen aanzetten aan de Raad voor de Mededinging te vra-
gen om gehoord te worden met de enige bedoeling te allen tijde toegang te heb-
ben tot het dossier, wat onaanvaardbaar is. 

23. Uit het onderling verband tussen de wetsbepalingen betreffende de mede-
dingingbeperkende feitelijke gedragingen die een ruime toegang tot het dossier 
en het  gemotiveerd verslag mogelijk maken, en de bepalingen betreffende de 
concentraties kan worden afgeleid dat de wetgever doelbewust een derde die niet 
aan de concentratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, een onbeperkt recht 
van toegang tot het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier heeft willen 
ontzeggen, ook al kan hij, als hij van een voldoende belang doet blijken, door de 
kamer van de Raad worden gehoord.

24. De eerbiediging van het recht van verdediging vormt een algemeen rechts-
beginsel volgens hetwelk eenieder tegen wie een beslissing kan worden getroffen 
die hem nadeel berokkent, in staat moet worden gesteld zijn standpunt over de 
gegevens die tegen hem in aanmerking genomen zijn als grondslag van de litigi-
euze beslissing op nuttige wijze uiteen te zetten. 

Blijkens de parlementaire voorbereiding van de WBEM gebiedt het recht van 
verdediging van de betrokken ondernemingen dat zij op het geëigende tijdstip 
toegang kunnen hebben tot elke voor hun verdediging noodzakelijke informatie, 
namelijk het geheel van de stukken à charge en à décharge, die de dienst voor de 
mededinging tijdens het onderzoek heeft verzameld of die tijdens de procedure 
aan de dienst, het auditoraat of de Raad zijn bezorgd.

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging kan evenwel geen 
grond opleveren om aan de betrokken derden toegang te verlenen tot het dossier 
inzake concentraties.

De betrokken derden zijn immers niet degenen voor wie de uiteindelijke be-
slissing over de concentratie bedoeld is. Hun standpunt is voornamelijk relevant 
teneinde de mededingingsautoriteit in staat te stellen inlichtingen in te winnen 
over de impact van de verrichting op de markt. De rechten van derden komen in 
de regel niet in aanmerking in een administratieve procedure van toezicht op de 
concentraties. Bijgevolg kan, onverminderd hetgeen hierna zal worden gezegd, 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet verantwoorden 
dat aan derden in alle gevallen toegang zou worden verleend tot het gemotiveerd 
verslag of het onderzoeksdossier.

25. Het antwoord op de vraag verschilt niet naar gelang de aanmeldende partij-
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en al dan niet verbintenissen hebben aangeboden met de bedoeling een beslissing 
van toelaatbaarheid te verkrijgen.

Ongetwijfeld kunnen die verbintenissen het evenwicht van de concentratie wij-
zigen en meer bepaald een weerslag hebben op de rechten van derden. Zij wijzi-
gen evenwel niets aan de aard van de rechten van die derden of aan de opdracht 
van de Raad voor de Mededinging.

26. In het licht van wat voorafgaat dient op de eerste vraag te worden geant-
woord dat de bepalingen van de WBEM betreffende de procedure, voorafgaand 
aan de beslissing die de kamer van de Raad voor de mededinging neemt krach-
tens artikel 58, §1 of §2 van die wet, met name artikel 57, §2, derde lid, eerste 
zin en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, in beginsel en 
onder voorbehoud van wat in het antwoord op de tweede vraag zal worden ge-
zegd, aan een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die niet aan de con-
centratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, maar die van een voldoende 
belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden gehoord, geen 
recht van toegang toekennen tot het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdos-
sier of tot één ervan, die door de auditeur overeenkomstig artikel 55, §3 van ge-
noemde wet bij de Raad voor de Mededinging worden ingediend.

Dat antwoord verschilt niet naar gelang de aan de concentratie deelnemende 
ondernemingen al dan niet aan de auditeur verbintenissen hebben aangeboden, 
overeenkomstig artikel 56, tweede lid van de wet, met de bedoeling een beslis-
sing van toelaatbaarheid te verkrijgen op grond van artikel 58, §2, eerste lid, 1° 
van de wet.

De uitsluiting van het recht van derden om inzage te  krijgen van bepaalde 
stukken geldt evenwel niet in alle gevallen en moet worden uitgelegd in samen-
hang met de rechten die onlosmakelijk verbonden zijn met het recht om in de 
procedure tussen te komen. 

De tweede vraag
27. Met zijn tweede vraag wenst de Raad voor de Mededinging te weten of, in 

geval  van  ontkennend  antwoord  op  de  eerste  vraag,  de  bepalingen  van  de 
WBEM betreffende de procedure, voorafgaand aan de beslissing die de kamer 
van de Raad voor de Mededinging treft op grond van artikel 58, §1 of §2 van die 
wet, met name artikel 57, §2, derde lid, eerste zin, of het algemeen rechtsbegin-
sel van het recht van verdediging aldus kunnen worden uitgelegd dat tot het ge-
motiveerd verslag of bepaalde gedeelten ervan, of tot het onderzoeksdossier of 
bepaalde stukken ervan, toegang kan worden verleend aan een derde, natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, die niet aan de concentratie deelneemt en deze niet 
heeft aangemeld, en die van een voldoende belang doet blijken om door de ka-
mer van de Raad te worden gehoord.

Uit het antwoord op de eerste vraag blijkt dat voornoemde derde in beginsel 
geen recht van toegang heeft tot het gemotiveerd verslag of het onderzoeksdos-
sier. De weigering van die toegang moet echter worden verzoend met de rechten 
die de derde kan ontlenen aan de toestemming die hem is verleend om door de 
Raad te worden gehoord.

28. De derde die van een voldoende belang doet blijken, wordt gehoord door 
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de kamer van de Raad (artikel 57, §2 van de WBEM).
Teneinde de effectieve uitoefening van zijn recht om gehoord te worden te 

waarborgen, en enkel indien hij het daartoe strekkende verzoek heeft gericht aan 
de Raad, kan die derde onder bepaalde voorwaarden een beperkt recht van toe-
gang hebben tot het gemotiveerd verslag of bepaalde gedeelten ervan en tot het 
onderzoeksdossier of bepaalde stukken ervan. 

Aan die derde kan de toestemming worden verleend om inzage te nemen van 
de stukken die strikt noodzakelijk zijn om hem in staat te stellen om op nuttige 
wijze zijn standpunt over de aangemelde concentratie en de weerslag ervan op de 
mededinging uiteen te zetten. 

In hoeverre die derde toegang heeft tot die stukken is een vraag die door de 
Raad moet worden onderzocht met inachtneming van de procedure in haar ge-
heel, gelet op de behoefte van de derde aan informatie, de vertrouwelijke aard 
van de stukken en de noodzaak om binnen zeer korte termijnen over de concen-
tratie te kunnen beslissen.

De stukken die zakengeheimen bevatten of uitsluitend binnen de Raad circule-
ren, mogen niet worden medegedeeld.

29. In het licht van wat voorafgaat dient op de tweede vraag te worden geant-
woord dat, gelet op het recht van de derde om te worden gehoord wanneer hij 
van een voldoende belang doet blijken, de Raad voor de Mededinging hem, op 
zijn verzoek, een recht van toegang kan verlenen tot het gemotiveerd verslag of 
bepaalde gedeelten ervan en tot het onderzoeksdossier of bepaalde stukken er-
van, met uitzondering evenwel van de stukken die zakengeheimen bevatten of al-
leen binnen de Raad circuleren, en op voorwaarde dat die stukken echt nodig zijn 
om die derde in staat te stellen zijn standpunt over de aangemelde concentratie 
en over de weerslag ervan op de mededinging op nuttige wijze uiteen te zetten.

De derde vraag
30. In zijn derde vraag vraagt de Raad voor de Mededinging in hoofdzaak vol-

gens welke procedure de gegevens die vertrouwelijk zijn ten aanzien van derden, 
moeten verwijderd worden uit het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier 
en wie bevoegd is om binnen de regeling van de WBEM te beslissen over de ver-
trouwelijkheid van die gegevens.

De artikelen 44, §6 en 55, §3 van de WBEM bepalen dat de auditeur, alvorens 
het met redenen omkleed verslag bij de Raad neer te leggen, een inventaris op-
stelt van alle stukken en gegevens verzameld tijdens het onderzoek en zich uit-
spreekt over hun vertrouwelijkheid. Deze inventaris bepaalt de vertrouwelijkheid 
van de stukken ten aanzien van elke partij die toegang heeft tot het dossier. De 
vertrouwelijkheid van de gegevens en documenten wordt beoordeeld ten aanzien 
van elke natuurlijke of rechtspersoon die kennis krijgt van het met redenen om-
klede verslag.

31. Artikel 44, §7 van de WBEM bepaalt dat, wanneer de auditeur de vertrou-
welijkheid van de gegevens aanvaardt, hij, binnen de termijn die hij bepaalt, de 
natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens heeft  verstrekt verzoekt om een 
niet-vertrouwelijke samenvatting of versie van het betreffende document, voor 
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zover zulke samenvatting of versie zich nog niet in het dossier bevinden. De ver-
trouwelijke documenten worden vervolgens uit het onderzoeksdossier verwijderd 
en vervangen door de niet-vertrouwelijke samenvatting of versie.

Indien andere personen dan de ondernemingen die aan de concentratie deelne-
men, vertrouwelijke informatie aan de Raad wensen mee te delen, bepaalt artikel 
57, §3 van de WBEM dat een raadslid van de Raad dat geen deel uitmaakt van 
de kamer die de beslissing neemt, zich met toepassing van de procedure bedoeld 
in artikel 44, §6 en 7, over de vertrouwelijkheid zal uitspreken. De vertrouwelij-
ke documenten worden niet bij het dossier gevoegd en worden vervangen door 
de  niet-vertrouwelijke  samenvatting of  versie.  Deze beslissing is  niet  vatbaar 
voor een afzonderlijk hoger beroep. De beslissing van de Raad over de grond 
van de zaak kan niet steunen op de stukken die door derden werden aangebracht 
en als vertrouwelijk werden erkend, zodat de aanmeldende partijen er geen ken-
nis hebben kunnen van nemen (artikel 57, §4 van de WBEM).

32. Indien een derde die van een voldoende belang doet blijken om op grond 
van artikel 57, §2, derde lid, eerste zin van de WBEM door de kamer van de 
Raad te worden gehoord, zou verzoeken om toegang tot het gemotiveerd verslag 
of onderzoeksdossier, beslist de Raad welke gegevens van dat verslag of dossier 
echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn standpunt op nuttige wijze uit-
een te zetten.

De Raad kan de ondernemingen waarvan de stukken uitgaan horen, indien er 
twijfel blijft bestaan over de vertrouwelijkheid ervan.

33. In het licht van wat voorafgaat dient op de derde vraag te worden geant-
woord dat, indien een derde die van een voldoende belang doet blijken om op 
grond van artikel 57, §2, derde lid, eerste zin van de WBEM door de kamer van 
de Raad te worden gehoord, zou verzoeken om toegang tot het gemotiveerd ver-
slag of onderzoeksdossier, de Raad beslist welke gegevens van dat verslag of 
dossier echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn standpunt op nuttige 
wijze uiteen te zetten en uitspraak doet over de vraag of de informatie vertrouwe-
lijk is ten aanzien van de betrokken derde of over de vraag of het stukken betreft 
die alleen binnen de Raad circuleren.

De Raad kan de ondernemingen waarvan de stukken uitgaan horen indien er 
twijfel blijft bestaan over het vertrouwelijk karakter van die stukken.

Over de kosten
34. De procedure impliceert geen kosten die kunnen worden begroot voor het 

Hof van Cassatie.
Dictum
Het Hof zegt voor recht:
Wat betreft de eerste vraag
De bepalingen van de WBEM betreffende de procedure, voorafgaand aan de 

beslissing die de kamer van de Raad voor de Mededinging neemt krachtens arti-
kel 58, §1 of §2 van die wet, met name artikel 57, §2, derde lid, eerste zin en het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, kennen in beginsel, en 
onder voorbehoud van wat in het antwoord op de tweede vraag zal worden ge-
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zegd, aan een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die niet aan de con-
centratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, maar die van een voldoende 
belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden gehoord, geen 
recht van toegang toe tot het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier, of 
tot één ervan, die door de auditeur overeenkomstig artikel 55, §3 van genoemde 
wet bij de Raad voor de Mededinging worden ingediend.

Dat antwoord verschilt niet naar gelang de aan de concentratie deelnemende 
ondernemingen al dan niet aan de auditeur verbintenissen hebben aangeboden, 
overeenkomstig artikel 56, tweede lid van de wet, met de bedoeling een beslis-
sing van toelaatbaarheid te verkrijgen op grond van artikel 58, §2, eerste lid, 1° 
van de wet.

Wat betreft de tweede vraag
Gelet op het recht dat artikel 57, §2, derde lid, eerste zin van de WBEM, toe-

kent aan de derde die van een voldoende belang doet blijken om te worden ge-
hoord, kan de Raad voor de Mededinging hem, op zijn verzoek, een recht van 
toegang verlenen tot het gemotiveerd verslag of bepaalde gedeelten ervan en tot 
het onderzoeksdossier of bepaalde stukken ervan, met uitzondering evenwel van 
de stukken die zakengeheimen bevatten of alleen binnen de Raad circuleren, en 
op voorwaarde dat die stukken echt nodig zijn om die derde in staat te stellen 
zijn standpunt over de aangemelde concentratie en over de weerslag ervan op de 
mededinging op nuttige wijze uiteen te zetten.

Wat betreft de derde vraag
Indien een derde die van een voldoende belang doet blijken om op grond van 

artikel 57, §2, derde lid, eerste zin van de WBEM door de kamer van de Raad te 
worden gehoord, zou verzoeken om toegang tot het gemotiveerd verslag of het 
onderzoeksdossier, beslist de Raad welke gegevens van dat verslag of dossier 
echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn standpunt op nuttige wijze uit-
een te zetten, en doet hij uitspraak over de vraag of de informatie vertrouwelijk is 
ten aanzien van de betrokken derde of over de vraag of het stukken betreft die al-
leen binnen de Raad circuleren.

De Raad kan de ondernemingen waarvan de stukken uitgaan horen, indien er 
twijfel blijft bestaan over de vertrouwelijkheid ervan.

22 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluiden-
de conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 45

1° KAMER - 22 januari 2008

1º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - UITOEFENING - INBREUK OP HET 
K.B. VAN 31 MEI 1933 - SUBSIDIES, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN UITGEKEERD KRACHTENS DE 
WETTEN EN VERORDENINGEN BEPAALD IN ARTIKEL 580, 1E GERECHTELIJK WETBOEK - 
BEVOEGDHEID.
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2º STRAFVORDERING - UITOEFENING - INBREUK OP HET K.B. VAN 31 MEI 1933 - 
SUBSIDIES, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN UITGEKEERD KRACHTENS DE WETTEN EN VERORDENINGEN 
BEPAALD IN ARTIKEL 580, 1E GERECHTELIJK WETBOEK - BEVOEGDHEID.

1º en 2° Wanneer een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betrekking heeft op  
subsidies, vergoedingen en toelagen die uitgekeerd zijn krachtens de in artikel 580, 1°  
Gerechtelijk  Wetboek,  bepaalde wetten en verordeningen,  onder voorbehoud van het  
bepaalde  in  artikel  155,  tweede  lid  Gerechtelijk  Wetboek,  zijn  de  leden  van  het  
arbeidsauditoraat bevoegd de strafvordering uit te oefenen wegens dergelijke inbreuken1.  
(Artt. 155, tweede lid en 580, 1° en 2° Ger.W.; Artt. 1 en 2, §1 K.B. 31 mei 1933)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel T. J.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Timperman:
1. In deze zaak stelt zich de vraag naar de bevoegdheid van de arbeidsauditeur om de 

strafvordering uit te oefenen wegens inbreuken op het K.B. van 31 mei 1933 betreffende 
de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen2.

Hoewel voormeld K.B. van 31 mei 1933 in principe toepasselijk is in aangelegenheden 
die niets te maken hebben met de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, kan dat K.B. na-
tuurlijk wél betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid behoort van 
de arbeidsgerechten, wat in voorliggend dossier het geval is3.

2. Artikel 155 Ger.W. bepaalt: “Onverminderd de toepassing van de bepalingen van ar-
tikel 138, derde tot vijfde lid4, wordt de strafvordering wegens een overtreding van de 
wetten en de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegd-
heid van de arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken van eer-
ste aanleg uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van be-
roep door de leden van het arbeidsauditoraat generaal.

In geval van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of meer 
overtredingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid behoren van de ar-
beidsgerechten, wijst de procureur generaal het parket van de procureur des Konings of 
het arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, het parket generaal of het arbeidsau-
ditoraat generaal dat bevoegd is om de strafvordering uit te oefenen, onverminderd de toe-
passing van artikel 1495.”

De aangelegenheden die  behoren tot  de  bevoegdheid van de arbeidsgerechten zoals 
bedoeld in de hierboven geciteerde wetsbepaling zijn deze die worden opgesomd in de 
artikelen 578 tot 583 Gerechtelijk Wetboek. 

Hoger gestelde vraag kan dan anders worden geformuleerd: dient in toepassing van 
artikel 155 Gerechtelijk Wetboek de strafvordering wegens overtreding van het K.B. van 
31 mei  1933 te  worden uitgeoefend door  de arbeidsauditeur,  indien de subsidiefraude 
betrekking  heeft  op  een  aangelegenheid  die  tot  de  bevoegdheid  behoort  van  de 
arbeidsgerechten, of blijft ook in dat geval de bevoegdheid toebehoren aan de procureur 
des Konings? Zoals hierna zal blijken bestaan er twee tegengestelde visies.

3. Enerzijds is er onder meer DRUBBEL die van oordeel is dat het bevoegde openbaar mi-
nisterie voor de vervolging de procureur des Konings is, maar dat in vele gevallen de ar-

1 Zie concl. O.M.
2 B.S. 1 juni 1933.
3 Inbreuk gepleegd met het oog op het verkrijgen van ziekte-uitkeringen.
4 De bepalingen van artikel 138, derde en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, hebben betrekking op de 
mogelijkheid om een magistraat van het parket van de procureur des Konings of van het arbeidsaudi-
toraat de strafvordering te laten uitoefenen voor het hof van beroep; ze zijn hier verder niet relevant.
5 Ook artikel 149 Gerechtelijk Wetboek is hier verder niet relevant vermits het betrekking heeft op 
de uitoefening van het ambt van openbaar ministerie bij het hof van assisen.
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beidsauditeur wegens eendaadse of meerdaadse samenloop bevoegd wordt wanneer te-
vens een overtreding werd begaan op een wetgeving die onder diens bevoegdheid ressor-
teert6.

Klaarblijkelijk is deze auteur van oordeel dat het gegeven dat enkel een specifiek straf-
rechtelijke overtreding7 is bepaald in het K.B. van 31 mei 1933 – en niet in de wetsbepa-
ling betreffende een aangelegenheid waarvoor de arbeidsgerechten bevoegd zijn – de re-
den is om tot de bevoegdheid van de procureur des Konings te besluiten:

“De gehandicapte die bedrieglijk uitkeringen opstrijkt als alleenstaande, terwijl hij of 
zij in werkelijkheid samenwoont, heeft een onjuiste verklaring afgelegd waardoor hij of 
zij onrechtmatig uitkeringen ontvangt. Hiervoor is geen specifieke strafrechtelijke overtre-
ding bepaald in de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandi-
capten. Omdat deze gehandicapte echter – bij hypothese – wetens en willens “subsidies” 
ontvangt waarop hij geen recht heeft, begaat de betrokkene echter een overtreding van 
voormeld K.B. van 31 mei 1933. M.i. is in het gegeven voorbeeld dan ook enkel een over-
treding van het K.B. van 31 mei 1933 in aanmerking te nemen en is de procureur des Ko-
nings bij gebrek aan aanknopingspunt met de bevoegdheden van de arbeidsauditeur het 
bevoegde openbaar ministerie8.”

Ook VAN DER STEICHEL blijkt zich – minstens impliciet – te hebben uitgesproken voor 
deze visie daar hij een cassatiearrest van 22 januari 1973 lijkt goed te keuren waarin werd 
vastgesteld dat de tenlastelegging met betrekking tot het K.B. van 31 mei 1933 slaat op 
een overtreding van wetsbepalingen inzake aangelegenheden die niet behoren tot de be-
voegdheid van de arbeidsrechter9.

In het arrest van 22 januari 1973 werd inderdaad vastgesteld dat “eiser niet alleen ver-
volgd werd wegens overtreding van bepalingen inzake werkloosheid, maar bovendien, 
niet wegens de schending van artikel 508 van het Strafwetboek, maar om, wetende dat hij 
geen recht meer had op het gehele bedrag van een subsidie, vergoeding of toelage, be-
paald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 (…) Dat laatstgenoemde te-
lastlegging betrekking heeft op een overtreding van wetsbepalingen inzake aangelegenhe-
den die niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechter. Dat, vermits de telastleg-
ging wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in een van de aangelegenhe-
den die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren, samenloopt met of samen-
hangt met een gemeenrechtelijke telastelegging, de strafvordering voor de twee misdrij-
ven terecht niet door de arbeidsauditeur, maar door de procureur des Konings werd inge-
steld10.”

Ook elders werd dit standpunt gehuldigd11.
Volgens de opvatting van deze auteurs is er dus slechts sprake van een sociaalrechtelijk 

misdrijf wanneer de inbreuk is omschreven in een zuiver sociale wetsbepaling, “c’est-à-
dire dans un texte qui ne peut en aucun cas s’appliquer à une situation juridique non socia-
le12.”

Dergelijke zienswijze biedt onmiskenbaar het voordeel van de eenvoud en kan aldus 
wellicht afbakeningsproblemen vermijden; het enige criterium is immers of de strafsanctie 

6 L. DRUBBEL, “De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen 'de men-
senhandel' ”, R.W. 2003-04, (841) 84.
7 Cfr. infra sub 5.
8 L. DRUBBEL, l.c., 845-846.
9 R.  VAN DER STEICHEL,  “Bevoegdheidsconflicten  bij  strafvervolging  wegens  overtreding  van  de 
werkloosheidsreglementering”, in Liber Amicorum MARC CHÂTEL, Deurne, Kluwer, 1991, (407) 412. 
10 Cass., 22 januari 1973, A.C. 1973, 523.
11 Brussel 23 januari 1991, Pas. 1991, II, 104.
12 H. BARTH,  “L’incidence de la définition du droit  pénal social sur la compétence répressive de 
l’auditeur de travail”, Soc. Kron. 1996, (140) 140. 
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is  bepaald in  de sociale  wetgeving,  zonder  dat  men moet  nagaan of  de  verdachte de 
bedoeling  had  sociale  fraude  te  plegen  door  bijvoorbeeld  ten  onrechte 
invaliditeitsuitkeringen of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te ontvangen.

4.  Anderzijds  wordt  de  stelling  verdedigd  dat  een  sociaalrechtelijk  misdrijf,  een 
misdrijf  is  waarvan het  burgerlijk  aspect  tot  de  bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
behoort. 

Dit zou dan ook met zich meebrengen dat een inbreuk op het K.B. van 31 mei 1933 kan 
worden vervolgd door de arbeidsauditeur wanneer het gaat om fraude in de materie van de 
sociale  zekerheid,  ook  al  kan  het  K.B.  op  zich  ook  in  andere,  niet-sociale,  materies 
toepassing vinden.

De voorstanders van deze visie wijzen erop dat dergelijke opvatting beantwoordt aan de 
bedoeling van de wetgever doordat een gespecialiseerd parketmagistraat sociaalrechtelijke 
inbreuken zou kunnen gaan vervolgen13; een en ander geldt nog des te meer nu het K.B. 
van 31 mei 1933 als een soort van ‘passe-partout’ fungeert en deze tekst dikwijls de enige 
is “qui soit susceptible d’être appliqué en cas de fraude en matière de sécurité sociale14.”

Daarnaast werd gezegd dat het begrip “aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoort” uit artikel 155 Gerechtelijk Wetboek ruim dient te worden op-
gevat en niet mag worden beperkt tot de bepalingen uit die wetten die meer speciaal tot 
die bevoegdheid behoren15. Verder lijkt men zich te beroepen op een arrest van het Hof 
van Cassatie van 26 mei 199916 om deze zienswijze te ondersteunen. 

Aldus stelde DEKKERS dat naar deze wettelijke bepalingen – bedoeld is het K.B. van 31 
mei 1933 – teruggegrepen wordt voor de socialezekerheids- en sociale bijstandsprestaties 
waarvan de reglementering niet zelf in een strafbaarstelling voorziet in geval van fraudu-
leuze inning ervan: “De bevoegdheid om de overtredingen op het K.B. van 31 mei 1933 te 
vervolgen wordt ontleend, onder verwijzing naar en geruggensteund door de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie, aan het feit dat het gaat om sociale fraude, meer bepaald het on-
rechtmatig innen van socialezekerheidsprestaties, zijnde een overtreding van de wetten en 
de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten17.”

Ook uit de inhoud van een circulaire18 met betrekking tot artikel 155 Gerechtelijk Wet-
boek zoals gewijzigd bij wet van 3 augustus 1992, zou een argument kunnen gehaald wor-
den voor deze stelling. Immers, bij meerdaadse samenloop tussen overtredingen van soci-
aal recht en gemeen recht, zal de arbeidsauditeur bevoegd zijn wanneer het misdrijf in zijn 
geheel erop wijst dat het de bedoeling is om de sociale wetgeving te omzeilen en de ge-
meenrechtelijke misdrijven slechts een middel blijken te zijn om dat doel te bereiken of er 
onvermijdelijk uit voortvloeien.

Dit standpunt zou ook reeds verschillende malen – soms eerder op impliciete wijze – 
navolging gekend hebben in de rechtspraak. In het arrest van het Hof van Cassatie van 26 
mei  199919 wordt  immers  gesteld,  zulks  in  tegenstelling  tot  het  arrest  van 22  januari 
197320, dat een overtreding van het K.B. van 31 mei 1933 een misdrijf is dat tot de be-

13 Zie daarover o.m.: H. BARTH, l.c., 141 en de verwijzingen aldaar. 
14 H. BARTH, l.c., 141.
15 J. KRINGS, “Tien jaar arbeidsgerechten. Ervaring en evaluatie”, R.W. 1981-82, (705) 717. 
16 Cass., 26 mei 1999, A.R. P.99.0597.F, nr. 313
17 C. DEKKERS, “Het sociaal strafrecht en de strafgerechten: een verstandshuwelijk?”, R.W. 2006-07, 
(1382) 1399. 
18 Circulaire nr. 43/92-15/92 van 15 december 1992 van de procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep en het Arbeidshof te Antwerpen, zoals aangehaald door: R. VAN STRYDONCK, “Enkele aspecten 
van de bevoegdheden van het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten”, R.W. 1993-94, (689) 701.
19 Cfr. supra: voetnoot 16.
20 Cfr. supra: voetnoot 10.
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voegdheid van de arbeidsgerechten behoort.
Verder is er ook nog rechtspraak die oordeelt dat de aangelegenheden die tot de be-

voegdheid behoren van de arbeidsrechtbanken zoals vermeld in artikel 155 Gerechtelijk 
Wetboek, bepaald worden in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek21 en 
aangezien de ziekte- en invaliditeitsverzekering een aangelegenheid is die tot de bevoegd-
heid van de arbeidsgerechten behoort, zoals blijkt uit art. 580, 1° tot 4° Gerechtelijk Wet-
boek, moet de strafvordering wegens een overtreding van artikel 104 ZIV-wet derhalve 
voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg worden uitgeoefend 
door de leden van het arbeidsauditoraat, overeenkomstig art. 155 Gerechtelijk Wetboek, 
zelfs als de aangelegenheid waarop die overtreding betrekking heeft, niet als zodanig be-
hoort tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten22.

In zijn conclusie bij dit arrest wees advocaat-generaal KRINGS er ook op dat het begrip 
“een overtreding van de wetten (…) over een van de aangelegenheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten”, in zijn geheel dient te worden gelezen: men heeft 
niet te doen “met een overtreding van een ‘wetsbepaling’ over een van de aangelegenhe-
den die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren. Het gaat om één overtreding 
van de wetten (…) dit wil zeggen. ‘om het even welke overtreding van de wetten’, zonder 
nadere bepaling. Dit is dus zeer algemeen. De klemtoon wordt bovendien gelegd op het 
einde van de zin, met name op wetten of verordeningen over een van de aangelegenheden 
de tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort. Dit is ook zeer algemeen23.”

Het arrest van 10 januari 199524 ligt in dezelfde lijn; het is voldoende dat vervolging 
wordt ingesteld voor overtreding van EG-verordeningen met betrekking tot rij- en rusttij-
den om te besluiten dat het gaat om een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten behoort – in deze zaak de arbeidsreglementering – zodat men tot de be-
voegdheid van de arbeidsauditeur kan besluiten. 

Er kan opgemerkt worden dat reeds in een arrest van 6 december 1971 werd gezegd dat 
art. 155 Gerechtelijk Wetboek de aangelegenheden vermeldt die tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten behoren, zonder een onderscheid te maken naargelang de misdrijven, 
omschreven in de desbetreffende wetten en verordeningen, aanleiding kunnen geven tot 
een burgerrechtelijk geschil voor deze rechtscolleges25. 

Er moet aldus niet noodzakelijk een verband worden gelegd tussen de bepaling waar-
van de overtreding de toepassing van de strafsanctie uitlokt en de bepalingen die verband 
houden met de geschillen die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren; enkel 
is vereist dat het gaat om een overtreding van een wet over een aangelegenheid die be-
hoort tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten26.

Ten gunste van deze zienswijze pleiten, naast de argumenten aangehaald door advo-
caat-generaal KRINGS in zijn conclusie bij het arrest van 20 januari 198127, de klaarblijke-
lijke bedoeling van de wetgever om inbreuken op sociale wetgeving toe te vertrouwen aan 
gespecialiseerde parketmagistraten en het praktisch argument dat het K.B. van 31 mei 
1933 in vele gevallen de enige mogelijkheid is om sociale fraude te bestraffen, zodat het 
ter zake beter is een beroep te doen op de meer gespecialiseerde kennis van de arbeidsau-
diteurs.

21 Zie: Cass., 28 januari 1975, A.C. 1975, 594. In dezelfde zin: Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 788; 
Cass., 25 mei 1976, A.C. 1976, 1063. 
22 Cass. 20 januari 1981, A.C. 1980-81, nr. 290. 
23 Zie conclusie KRINGS voor Cass. 20 januari 1981, A.C. 1980-81, 543.
24 Cass., 10 januari 1995, A.R. P.94.1393.N, nr. 20.
25 Cass. 6 december 1971, A.C. 1972, 333.
26 Conclusie advocaat-generaal KRINGS voor Cass., 20 januari 1981, A.C. 190-81, 544.
27 Cfr. supra: voetnoot 22.
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5. Welk standpunt dient thans tegenover deze twee, met elkaar strijdige visies, ingeno-
men worden? Geconfronteerd met de keuze zou ik opteren voor de eerste visie28.  Het 
komt mij immers voor dat de misdrijven omschreven in artikel 2 K.B. 31 mei 1933, zelf-
standige misdrijven zijn met een autonome delictsomschrijving waarvan de opsporing in 
de regel behoort tot de bevoegdheid van de Procureur des Konings, ongeacht de aard van 
de onrechtmatig aanvaarde of behouden subsidie, vergoeding of toelage. Er zo over oor-
delen, en dus anders dan eiser aanvoert, ondermijnt de bevoorrechte positie van de ar-
beidsauditeur als bestrijder van sociale fraude niet: al naargelang het concrete geval kan 
het bepaalde in artikel 155 Gerechtelijk Wetboek op dat punt soelaas brengen.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0906.N)

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

sel, correctionele kamer, van 17 april 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van onder meer de artikelen 155 en 580, 2° 

Gerechtelijk Wetboek: anders dan de appelrechters beslissen, is de arbeidsaudi-
teur  bevoegd om onrechtmatige  inning  van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
strafrechtelijk te vervolgen.

2. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verkla-
ringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals ge-
wijzigd bij wet van 7 juni 1994, bepaalt:

"Elke verklaring afgelegd in verband met een aanvraag tot het bekomen of be-
houden van een subsidie, vergoeding of toelage, die geheel of gedeeltelijk ten 
laste van de Staat, een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, van de Europese 
Gemeenschap of een andere internationale instelling is, of geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit openbare gelden, moet oprecht en volledig zijn.

Hij die weet of moest weten dat hij geen recht meer heeft op het gehele bedrag 
van een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in het eerste lid, is verplicht dit 
te verklaren." 

Artikel 2, §1 van dit koninklijk besluit bepaalt: 
"Hij die geen verklaring, bedoeld in artikel 1, tweede lid, heeft afgelegd en die 

een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in artikel 1, of een gedeelte daar-
van, aanvaardt of behoudt, wetende dat hij daarop geen of slechts gedeeltelijk 
recht heeft, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en 

28 Cfr. supra sub nr. 3.
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een geldboete van zesentwintig euro tot vijftienduizend euro." 
Artikel 155 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
"Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 138, derde tot vijf-

de lid, wordt de strafvordering wegens een overtreding van de wetten en verorde-
ningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste 
aanleg uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van 
beroep door de leden van het arbeidsauditoraat-generaal. 

In geval van samenloop van genoemde overtredingen met een of meer overtre-
dingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid behoren van de 
arbeidsgerechten, wijst de procureur-generaal het parket van de procureur des 
Konings of het arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, het parket-gene-
raal of het arbeidsauditoraat-generaal dat bevoegd is om de strafvordering uit te 
oefenen, onverminderd de toepassing van artikel 149."

Artikel 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek, bepalen:
"De arbeidsrechtbank neemt kennis:
1° van geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers en van de 

personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van 
de bijdragen opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag, 
werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevings-
pensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, sluiting van de ondernemingen, 
en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leer-
lingen worden toegekend;

2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en 
leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en veror-
deningen bedoeld in 1°." 

3. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat wanneer een inbreuk op het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 betrekking heeft op subsidies, vergoedingen 
en toelagen die uitgekeerd zijn krachtens de in artikel 580, 1° Gerechtelijk Wet-
boek bepaalde wetten en verordeningen, onder voorbehoud van het bepaalde in 
artikel 155, tweede lid Gerechtelijk Wetboek, de leden van het arbeidsauditoraat 
bevoegd zijn de strafvordering wegens dergelijke inbreuken uit te oefenen.

4. De arbeidsauditeur heeft de verweerder vervolgd wegens:
- I. subsidiefraude met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor 

werknemers (inbreuken op de artikelen 1, tweede lid en 2, §1 koninklijk besluit 
van 31 mei 1933, zoals gewijzigd bij wet van 7 juni 1994, betreffende de verkla-
ringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen);

-  II.  met samenhang en mits aanneming van verzachtende omstandigheden, 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (inbreuk op de artikelen 
193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek).

5. Het arrest oordeelt dat de inbreuken op het koninklijk besluit van 31 mei 
1933 een overtreding zijn van wetsbepalingen in aangelegenheden die niet beho-
ren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en dat het bevoegde openbaar 
ministerie voor overtredingen op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 het par-
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ket van de procureur des Konings is, tenzij er sprake is van eendaadse of meer-
daadse samenloop met een overtreding op een wetgeving die onder de bevoegd-
heid van de arbeidsauditeur valt, wat hier - volgens het arrest - niet het geval is, 
en dat hetzelfde geldt voor de telastlegging wegens gemeenrechtelijke valsheid 
in geschriften en gebruik van een vals stuk. 

Het arrest oordeelt op die gronden dat de strafvordering die de arbeidsauditeur 
heeft ingesteld, niet ontvankelijk is.

Aldus verantwoordt het zijn 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 Gent.

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mestdagh – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 46

1° KAMER - 22 januari 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
DESKUNDIGENVERSLAG - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - 
DESKUNDIGENVERSLAG - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

1º en 2° Het deskundigenverslag dat neergelegd is behoort tot het debat en de rechter  
beoordeelt  vrij  en onaantastbaar  de feitelijke  bewijswaarde ervan;  hij  is  niet  door  de  
vaststellingen of adviezen van de deskundige gebonden en om ervan af te wijken hoeft  
hij,  behoudens  als  er  conclusies  zijn,  geen  uitleg  te  geven  en  het  debat  niet  te  
heropenen1 2. (Art. 149 G.W. 1994)

(T.)

ARREST

(A.R. P.07.1069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie: Cass., 16 dec. 1975, A.C. 1976, 473; Cass., 20 sept. 1977, A.C. 1978, 84; Cass., 17 maart 1987, 
A.R. 1187, A.C., 1986-1987, nr. 427.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 1847.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 14 december 2006.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel 
1. Het onderdeel voert miskenning aan van het recht van verdediging dat ver-

vat ligt in artikel 6.1 E.V.R.M.: het arrest mocht niet zonder meer afwijken van 
de bevindingen van de deskundige zonder het debat te heropenen, minstens is er 
twijfel die de eiser moet ten goede komen. 

2. Het deskundigenverslag dat neergelegd is, behoort tot het debat. De rechter 
beoordeelt vrij en onaantastbaar de feitelijke bewijswaarde ervan. Hij is niet door 
de vaststellingen of adviezen van de deskundige gebonden. Om ervan af te wij-
ken hoeft hij, behoudens als er conclusies genomen zijn, geen uitleg te geven en 
moet hij het debat niet heropenen. 

3.  In zoverre het  onderdeel  miskenning van het recht  van verdediging aan-
voert, kan het niet worden aangenomen. 

4. In zoverre het opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de rechter 
van de feiten en de bewijswaarde van het deskundigenverslag, is het onderdeel 
niet ontvankelijk.

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Durnez, Leuven.

Nr. 47

1° KAMER - 22 januari 2008

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
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BEROEP — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STUKKEN REGELMATIG VOORGELEGD 
AAN DE RECHTER - STUKKEN IN EEN ANDERE TAAL DAN DE TAAL VAN DE PROCEDURE - GEVOLG.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- STUKKEN IN EEN ANDERE TAAL DAN DE TAAL VAN DE PROCEDURE - RECHT VAN DE PARTIJEN OM 
ER ZICH OP TE BEROEPEN - VOORWAARDE.

1º  Geen  enkele  bepaling  van  de  Taalwet  Gerechtszaken  ontslaat  de  rechter  in  
correctionele zaken ervan kennis te nemen van stukken die in een andere taal dan die 
van de procedure zijn gesteld, als die stukken hem regelmatig zijn voorgelegd. 

2º De partijen mogen zich in de loop van het debat beroepen op welk stuk ook waarvan het  
gebruik rechtmatig is, zich daarover uitlaten, het al dan niet vertalen als het in een andere  
taal dan die van de rechtspleging is opgemaakt, onder voorbehoud van het recht van de 
tegenpartij om de gemaakte vertaling te betwisten, eventueel een officiële vertaling aan 
te vragen en onverminderd het recht van de rechter om ambtshalve de vertaling ervan te  
bevelen, mocht dat nodig zijn1.

(P. T. R.)

ARREST

(A.R. P.07.1415.N)

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

onele Rechtbank te Leuven van 6 september 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel heeft betrekking op de beslissing over de vergoeding voor mate-

riële schade wegens bestendige arbeidsongeschiktheid na 1 maart 2007.
Eerste onderdeel
2.  Het middel voert schending aan van de artikelen 6, in het bijzonder 6.1 

E.V.R.M., 14, in het bijzonder 14.1 I.V.B.P.R., 2, 14, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
40, 41 Taalwet Gerechtszaken, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, alsook 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, zoals 
verwoord in de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R.: de appelrechters hebben 
onterecht geweigerd rekening te houden met een Engelstalig stuk dat de eiser 
hen had overgelegd.

3. Geen enkele bepaling van de Taalwet Gerechtszaken ontslaat de rechter in 
strafzaken kennis te nemen van stukken die in een andere taal dan die van de 
procedure zijn gesteld, als die stukken hem regelmatig zijn overgelegd.

4. De partijen mogen zich in de loop van het debat beroepen op welk stuk ook 

1 Cass., 8 sept. 1988, A.R. 8323, A.C. 1988-1989, nr. 14. 
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waarvan het gebruik rechtmatig is, zich daarover uitlaten, het al dan niet vertalen 
als het in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgemaakt, onder voor-
behoud van het recht van de tegenpartij om de gemaakte vertaling te betwisten, 
eventueel een officiële vertaling aan te vragen en onverminderd het recht van de 
rechter om ambtshalve de vertaling ervan te bevelen, mocht dat nodig zijn.

5. De eiser heeft ter staving van zijn eis tot het verkrijgen van een vergoeding 
wegens materiële schade ingevolge bestendige arbeidsongeschiktheid na 1 maart 
2007 een Engelstalige verklaring van zijn werkgever aan de appelrechters over-
gelegd.

6. De appelrechters hebben met betrekking tot dat stuk geoordeeld dat ze "op 
grond van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken van 15 juni 1935 evident 
geen rekening houden met documenten of verklaringen die niet in het Neder-
lands werden opgesteld of vertaald".

Aldus hebben de appelrechters eisers recht van verdediging miskend.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vergoe-

ding voor materiële schade wegens bestendige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 
2003.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in een vierde en de verweerster in de overige drie vierde 

van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, 

zitting houdend in hoger beroep.

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 48

1° KAMER - 22 januari 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSHANDELING MET 
BETREKKING TOT GOEDEREN - PERSOON BENADEELD DOOR EEN 
ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DIE HANDELING - 
BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
EERDER ARREST DAT DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VASTSTELT - GEVOLG.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
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- ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN - PERSOON BENADEELD DOOR EEN 
ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DIE HANDELING - 
BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP - EERDER ARREST DAT DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING VASTSTELT - GEVOLG.

1º en 2° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat, met betrekking tot  
een gerechtelijk  onderzoek,  bij  eerder  arrest  de  verjaring  van de strafvordering  werd 
vastgesteld,  kan  dit  onderzoeksgerecht,  gevat  van  een  hoger  beroep  tegen  een  
beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak deed over een verzoek tot opheffing  
van  het  in  het  kader  van  hoger  bedoeld  gerechtelijk  onderzoek  bevolen  beslag  op 
fondsen en op een juwelencollectie, geen uitspraak meer doen over dit beslag vermits de  
strafvordering niet meer aanhangig is. (Art. 21 V.T.Sv.; Art. 61quater, §5 Sv.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel T. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1421.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I (nr. 219) is gericht tegen het arrest nr. 2694 van het Hof 

van  Beroep  te  Brussel,  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  van  6  september 
2007.

De eiser voert in deze zaak geen middelen aan.
Het cassatieberoep II (nr. 220) is gericht tegen het arrest nr. 2689 van het Hof 

van  Beroep  te  Brussel,  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  van  6  september 
2007.

De eiser voert in deze zaak in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
één middel aan. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arrest van 11 oktober 2005 (P.05.1236.N) regelt het Hof het rechtsgebied 

en vernietigt  het  de beschikking van 13 mei  2002 van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die uitspraak doet over de regeling van 
de rechtspleging ten aanzien van de verweerders in cassatieberoep I.

De zaak werd verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbe-
schuldigingstelling.

Op verwijzing stelt het bestreden arrest nr. 2694 vast dat de strafvordering ver-
jaard is.

Op 3 april 2007 diende de nv Roj een verzoek in tot opheffing van een onder-
zoekshandeling, namelijk de inbeslagname op de fondsen die in het kader van 
het onderzoek in Luxemburg in beslag genomen werden en op de juwelencollec-
tie die in het kader van dit onderzoek in Zwitserland in beslag genomen werd.

Het bestreden arrest nr. 2689 oordeelt dat het hof van beroep bij arrest van de-
zelfde datum de strafvordering verjaard had verklaard, zodat de opheffing van de 
bedoelde inbeslagnames moet worden bevolen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Ambtshalve onderzoek van het bestreden arrest nr. 2689
Geschonden wettelijke bepalingen: 
de artikelen 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en 61quater, 

§5 Wetboek van Strafvordering.
2.  In hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter  die uit-

spraak deed over een verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling met 
betrekking tot goederen, beveelt het arrest de opheffing van het in het kader van 
het gerechtelijk onderzoek bevolen beslag op fondsen en op een juwelencollec-
tie.

3. Het arrest stelt echter ook vast dat, met betrekking tot dat gerechtelijk on-
derzoek, bij arrest van dezelfde datum de verjaring van de strafvordering is vast-
gesteld.

4. Vermits de strafvordering niet meer aanhangig is, konden de appelrechters 
zonder schending van de bovenvermelde wetsbepalingen geen uitspraak meer 
doen over dit beslag. Door daarover toch uitspraak te doen, schendt het arrest de 
vermelde wetsbepalingen.

Middel 
5. Gelet op het ambtshalve middel, behoeft het middel geen antwoord. 
Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest nr. 2689.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
Verwerpt het cassatieberoep I.
Laat de kosten van beide cassatieberoepen ten laste van de Staat.

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Denys, Brussel, L. Deleu, Brussel, J. Scheers, Brussel, S. Kerkhofs, 
Brussel, J. Fermon, Brussel en P. Bekaert, Brugge.

Nr. 49

1° KAMER - 22 januari 2008

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MOTORVOERTUIG DAT OP DE OPENBARE 
WEG IN HET VERKEER IS - VOORWAARDE.
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Elk  motorvoertuig  dat  op  de  openbare  weg  in  het  verkeer  is,  moet  verzekerd  zijn  
overeenkomstig de W.A.M.-wet. (Artt. 1 en 2, §1 W.A.M.-wet 1989)

(Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.1699.N)

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

onele Rechtbank te Leuven van 18 oktober 2007.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel
3. Het middel dat enkel betrekking heeft op de telastlegging D, voert schen-

ding aan van de artikelen 2.16 Wegverkeerreglement, 1, 2, §1, en 22 WAM-wet: 
de appelrechters hebben onterecht geoordeeld dat een pocketbike een motorrij-
tuig is waarvoor een verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet 
is vereist.

4. Artikel 1 WAM-wet bepaalt onder meer dat "voor de toepassing van deze 
wet wordt verstaan onder motorrijtuig: rij- en voertuigen, bestemd om zich over 
de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedre-
ven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of voertuig is 
gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt".

Artikel 2, §1 WAM-wet bepaalt: "Tot het verkeer op de openbare weg en op 
de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aan-
tal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen 
toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding 
kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalin-
gen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst".

5. Uit die bepalingen volgt dat elk motorrijtuig dat op de openbare weg in het 
verkeer is, moet verzekerd zijn overeenkomstig de WAM-wet.

6. De appelrechters hebben geoordeeld dat:
- de verweerder met een pocketbike reed op het fietspad op de Mechelsesteen-

weg te Herent;
- een pocketbike een klein motorvoertuig is dat op eigen kracht kan rijden en 

dat beantwoordt aan de definitie van artikel 2.16 Wegverkeerreglement dat be-
paalt dat een motorvoertuig is "elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om 
op eigen kracht te rijden";



198 HOF VAN CASSATIE 22.1.08 - Nr. 49 

- de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het rijden met een pocketbike op 
een openbare weg niet moet verzekerd zijn overeenkomstig de WAM-wet;

- alleszins "de gezinspolis van KBC tussenkomt voor schade veroorzaakt door 
grasmaaiers,  andere dergelijke toestellen en door gemotoriseerd speelgoed als 
hiervoor geen verplichte verzekering gesloten werd";

- een pocketbike een gemotoriseerd speelgoed is, "weliswaar van een erg ge-
vaarlijke soort".

7. Het bestreden vonnis dat aanneemt dat de pocketbike een motorrijtuig in de 
zin van de WAM-wet en van het  Wegverkeerreglement  is,  verantwoordt  niet 
naar recht zijn beslissing dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor derge-
lijk motorrijtuig niet moet verzekerd zijn overeenkomstig de bepalingen van de 
WAM-wet.

Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de verweerder vrijspreekt voor 

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten en laat de overige helft ten 

laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, 

zitting houdend in hoger beroep.

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Nelissen Grade.

Nr. 50

1° KAMER - 22 januari 2008

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - 
RECHTSCOLLEGE - ZAAK DIE SPOEDEISEND IS EN WAARIN DE UITSPRAAK SLECHTS EEN VOORLOPIG 
KARAKTER HEEFT - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN.

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTSCOLLEGE - ZAAK DIE 
SPOEDEISEND IS EN WAARIN DE UITSPRAAK SLECHTS EEN VOORLOPIG KARAKTER HEEFT - 
VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN.
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3º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - AANGEHOUDENE - VERSCHIJNING MET HET OOG OP DE VERWIJZING 
NAAR HET BODEMGERECHT - SPOEDEISEND KARAKTER VAN DE ZAAK.

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
AANGEHOUDENE - VERSCHIJNING MET HET OOG OP DE VERWIJZING NAAR HET BODEMGERECHT - 
SPOEDEISEND KARAKTER VAN DE ZAAK.

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZING NAAR HET BODEMGERECHT - VOORLOPIG KARAKTER VAN 
DE BESLISSING.

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VERWIJZING NAAR HET BODEMGERECHT - VOORLOPIG KARAKTER VAN DE BESLISSING.

7º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - ARTIKEL 19 TAALWET 
GERECHTSZAKEN - ARTIKEL 20 TAALWET GERECHTSZAKEN - DRAAGWIJDTE.

1º  en  2°  Uit  artikel  26,  §3  Bijzondere  Wet  Arbitragehof,  volgt  dat  indien  voor  een 
rechtscollege een prejudiciële vraag wordt opgeworpen, de vraag niet dient te worden  
gesteld wanneer de zaak spoedeisend is en de uitspraak slechts een voorlopig karakter  
heeft. (Art. 26, §3 Bijzondere Wet Arbitragehof)

3º en 4° Wanneer een aangehoudene voor het onderzoeksgerecht verschijnt met het oog  
op zijn verwijzing naar het gerecht bevoegd om de zaak ten gronde te beoordelen, is de  
zaak spoedeisend als bedoeld in artikel 26, §3 Bijzondere Wet Arbitragehof1. (Art. 26, §3 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

5º en 6° Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de verwijzing naar het gerecht om de 
zaak ten gronde te beoordelen, doet geen uitspraak over de grond van de strafvordering;  
de beslissing van dat gerecht is geen eindbeslissing en heeft  bijgevolg een voorlopig  
karakter als bedoeld in artikel 26, §3 Bijzondere Wet Arbitragehof. (Art. 26, §3 Bijzondere 
Wet Arbitragehof)

7º  Ook  al  vermeldt  artikel  19,  eerste  lid  Taalwet  Gerechtszaken,  enkel  de  hoven  van  
assisen  van  Henegouwen,  Luxemburg,  Namen  en  Waals-Brabant,  uit  de 
wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat het nooit de bedoeling van de wetgever is 
geweest om met toepassing van artikel 20, tweede lid van die wet een verwijzing naar  
het hof van assisen van de provincie Luik uit te sluiten. (Artt. 19, eerste lid en 20, tweede 
lid Taalwet Gerechtszaken)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen e.a. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1760.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2007. 
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

1 Zie:  Cass.,  11  dec.  2001,  A.R.  P.01.1535.N,  A.C. 2001,  nr.  694;  Cass.,  2  dec.  2003,  A.R. 
P.03.1292.N, A.C. 2003. nr. 611.
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De overige eisers voeren geen middel aan. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eisers II
2. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling hebben de eisers aangevoerd dat 

artikel 20 Taalwet Gerechtszaken de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt door-
dat het uitsluitend aan de beschuldigde het recht verleent de verwijzing naar een 
hof van assisen van een andere taal te vragen, terwijl de burgerlijke partijen dit 
recht  niet  hebben.  Zij  hebben  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  verzocht 
daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Het arrest oordeelt dat gelet op het spoedeisend karakter van de zaak, de preju-
diciële vraag niet moet worden gesteld.

3. Het middel voert aan dat het arrest aldus artikel 26, §3 Bijzondere Wet Ar-
bitragehof schendt, daar de in dat artikel bepaalde uitzonderingsregel die toelaat 
geen prejudiciële vraag te stellen, niet is vervuld.

4. Artikel 26, §3 Bijzondere Wet Arbitragehof bepaalt: "Behalve wanneer ern-
stige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een in 
artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel met de in §1 bedoelde regels of arti-
kelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het 
[Grondwettelijk Hof] aanhangig is, is een rechtscollege zowel in het geval de 
vordering spoedeisend is en de uitspraak over de vordering slechts een voorlopig 
karakter heeft, als in het geval het een procedure ter beoordeling van de handha-
ving van de voorlopige hechtenis betreft, er niet toe gehouden een prejudiciële 
vraag te stellen".

5. Artikel 5.3. E.V.R.M. bepaalt dat iedere aangehoudene het recht heeft om 
binnen een redelijke termijn te worden berecht.

Dit brengt met zich mee dat wanneer een aangehoudene voor het onderzoeks-
gerecht verschijnt met het oog op zijn verwijzing naar het gerecht bevoegd om 
de zaak ten gronde te beoordelen, de zaak spoedeisend is als bedoeld in artikel 
26, §3 Bijzondere Wet Arbitragehof.

6. Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de verwijzing naar het gerecht be-
voegd om de zaak ten gronde te beoordelen, doet geen uitspraak over de grond 
van de strafvordering. De beslissing van dat gerecht is geen eindbeslissing en is 
bijgevolg voorlopig.

7. Het arrest verwijst de verweerders naar het hof van assisen. Het oordeelt dat 
de voorlopige hechtenis en het bevel tot gevangenneming de zaak spoedeisend 
maken zodat niet kan worden ingegaan op het verzoek tot het stellen van de pre-
judiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Aldus is de beslissing naar recht 
verantwoord. 

Het middel kan niet aangenomen worden. 



Nr. 50 - 22.1.08 HOF VAN CASSATIE 201 

Tweede middel van de eisers II
8.  Het middel voert schending aan van artikel  20, tweede lid,  Taalwet Ge-

rechtszaken: het arrest verwijst de verweerders naar het Hof van Assisen van de 
Provincie Luik, terwijl de voornoemde wetsbepaling enkel voorziet in de verwij-
zing naar de hoven van assisen van de provincies Henegouwen, Luxemburg, Na-
men en Waals Brabant.

9. Artikel 20, tweede lid Taalwet Gerechtszaken, bepaalt:  "De beschuldigde 
die alleen Frans kent of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt, en die voor het 
hof van assisen van een der in artikel 19, tweede lid, aangeduide provinciën moet 
worden gebracht, zal, zo hij het aanvraagt, door de kamer van inbeschuldiging-
stelling, voor het hof van assisen van een der in artikel 19, eerste lid, aangeduide 
provinciën worden verwezen, of voor het Hof van Assisen van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad".

10. Ook al vermeldt artikel 19, eerste lid Taalwet Gerechtszaken, enkel de ho-
ven van assisen van Henegouwen, Luxemburg, Namen en Waals Brabant, uit de 
wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat het nooit de bedoeling van de wet-
gever is geweest met toepassing van artikel 20, tweede lid van die wet een ver-
wijzing naar het hof van assisen van de Provincie Luik uit te sluiten.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Beslissing tot gevangenneming 
14. Wat de beslissingen betreft waarbij de gevangenneming van de eisers III, 

IV en V alsmede de onmiddellijke uitvoering ervan wordt bevolen, zijn de sub-
stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht geno-
men en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum 
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de Staat 
Veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Delbrouck, Hasselt, M. Nève, Luik, M. Moeremans, Brussel en J.-L. 
Berwart, Luik.



202 HOF VAN CASSATIE Nr. 51 - 22.1.08 

Nr. 51

1° KAMER - 22 januari 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING DIE DE 
HEROPENING VAN HET DEBAT BEVEELT MET HET OOG OP EEN MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE - AARD - 
GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING DIE DE HEROPENING VAN HET 
DEBAT BEVEELT MET HET OOG OP EEN MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE.

1º en 2° Een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat de heropening van het debat  
beveelt met het oog op een maatschappelijke enquête is geen beslissing met betrekking 
tot de toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in titel V van  
de Wet  Strafuitvoering  bedoelde  strafuitvoeringsmodaliteiten  of  tot  herziening  van de 
bijzondere  voorwaarden,  of  een  overeenkomstig  titel  XI  van  dezelfde  wet  genomen  
beslissing, zodat tegen dergelijke beslissing geen cassatieberoep open staat. (Art. 96, §1 
Wet Strafuitvoering)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1897.N)

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

bank te Brussel van 19 december 2007. 
De eiser voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 96, §1 Wet Strafuitvoering bepaalt dat cassatieberoep openstaat te-

gen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot de toe-
kenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in Titel V van 
dezelfde wet bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de 
bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI genomen beslissin-
gen. 

2. Het bestreden vonnis, dat de heropening van het debat beveelt met het oog 
op een maatschappelijk enquête, is geen dergelijke beslissing.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middelen
3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

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

22 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Bruyndonckx, Dendermonde.

Nr. 52

2° KAMER - 23 januari 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TOEZICHT OP HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT - BESLISSING - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET VERLOOP 
VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT - BESLISSING.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - OPENBAAR MINISTERIE - BESLISSING OM EEN KLACHT TE SEPONEREN.

4º OPENBAAR MINISTERIE - KLACHT - SEPOTBESLISSING - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder zich uit te spreken 
over de regelmatigheid van het strafonderzoek of over de ontvankelijkheid van de ermee  
gepaard  gaande  strafvordering,  uitspraak  doet  over  een  verzoekschrift,  gegrond  op 
artikel 136, tweede lid Sv., is niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep1. (Artt. 136 en 
416, eerste lid Sv.)

3º  en  4°  De  beslissing  waarbij  het  openbaar  ministerie  een  klacht  seponeert  is  geen  
rechterlijke beslissing en is dus niet vatbaar voor cassatieberoep2.

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1420.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, en tegen 

1 Zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.01.0286.N, nr. 171; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit  
de la procédure pénale, Die Keure, 2005, 779.
2 Zie Cass., 23 okt. 1984, A.R. 8986, A.C. 1984-1985, nr. 138; R. DECLERCQ, “Cassation en matière 
répressive”, uittreksel uit het R.P.D.B., Aanvulling, dl. IX, 2004, v° Pourvoi en cassation en matière  
répressive, Bruylant, 2006, nr. 50. 
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de beslissing die dezelfde dag door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 
te Brussel is genomen, om de klachten van de eiser te seponeren. 

De eiser voert verschillende grieven aan in een verzoekschrift en in een memo-
rie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het hof van be-

roep:
Het  bestreden arrest  doet  uitspraak over  het  verzoekschrift  dat  de eiser  op 

grond van artikel 136, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering aan het 
hof van beroep heeft gericht, zonder zich uit te spreken over de regelmatigheid 
van het strafonderzoek of over de ontvankelijkheid van de ermee gepaard gaande 
strafvordering.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid 
van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het 
tweede lid van dat artikel worden bedoeld.

Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.
Er is geen grond om de grieven de beantwoorden die door de eiser tegen deze 

beslissing zijn aangevoerd, aangezien deze geen verband houden met de ontvan-
kelijkheid van het cassatieberoep.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing om te seponeren:
Aangezien de beslissing waarbij het openbaar ministerie een klacht seponeert 

geen rechterlijke beslissing is, is zij niet vatbaar voor cassatieberoep.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om de grieven de beantwoorden die door de eiser tegen deze 

beslissing zijn aangevoerd, aangezien deze geen verband houden met de ontvan-
kelijkheid van het cassatieberoep.

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

23 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 53

2° KAMER - 23 januari 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN - AFDOENDE VERMOEDENS - GEGEVENS DIE OP HET 



Nr. 53 - 23.1.08 HOF VAN CASSATIE 205 

TEGENDEEL WIJZEN.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VERPLICHTING EEN 
CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - GRENZEN.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 33 — 
ART. 33.1 - VLUCHTMISDRIJF - BEGRIP.

1º Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de  
bodemrechter  in  feite  de  bewijswaarde  van  de  gegevens  waarop  hij  zijn  overtuiging 
grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; het staat hem 
o.m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn overtuiging te gronden  
op andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens lijken op 
te leveren, ook als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen1.

2º  De  rechter  moet  niet  antwoorden  op  een  middel  dat  geen  verband  houdt  met  de  
betwisting die bij hem aanhangig is gemaakt of op de vermelding van een feit dat voor de 
oplossing van het geschil zonder belang is. (Art. 149 G.W. 1994)

3º Een veroordeling wegens vluchtmisdrijf is niet onwettig louter omdat de bij een ongeval 
betrokken bestuurder zijn naam en adres aan de politie heeft medegedeeld vooraleer de 
termijn van vierentwintig uur is verstreken die bij artikel 52.3 Wegverkeersreglement is  
bepaald2. (Art. 33 Wegverkeerswet)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1437.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 17 september 2007 door 

de Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep is gewezen. 
De eiser beperkt zijn cassatieberoep tot de beslissing op de tegen hem ingestel-

de strafvordering wegens vluchtmisdrijf (telastlegging A). Hij voert een middel 
aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit ar-
rest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
1. Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be-

oordeelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van de gegevens waarop hij 
zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen 
voeren. Het staat hem o.m. vrij om geen geloof te hechten aan bepaalde verkla-
ringen en zijn overtuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegevens, die 
volgens hem afdoende vermoedens lijken op te leveren, ook als andere gegevens 

1 Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554, met concl. J.-F. LECLERCQ, toen eerste adv.-gen. 
2 Zie Cass., 8 mei 1990, A.R. 4419, A.C. 1989-90, nr. 524.
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in de zaak op het tegendeel wijzen.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op deze feitelijke beoordeling van de 

appelrechters, door hun met name te verwijten dat zij zich, ondanks de tegenwer-
pingen van de eiser, baseren op de verklaringen van de klager aan de politie, is 
het niet ontvankelijk.

2. De eiser heeft in zijn conclusie gevorderd dat via aanvullende onderzoeks-
opdrachten de telefoongesprekken zouden worden opgespoord die de dag van het 
ongeval met de politie en de dag erop met de klager zijn gevoerd.

De appelrechters hebben deze onderzoeksopdrachten niet bevolen en hebben, 
in strijd met wat de eiser aanvoert, de reden ervan gepreciseerd. Het vonnis ver-
meldt immers dat deze contacten, waarvan het bestaan niet wordt betwist, niet 
"tijdig" werden genomen.

3. Het vonnis wijst bovendien erop dat
- in strijd met wat het vonnis aangeeft, de eiser zijn voertuig op honderdvijftig 

meter van de plaats van de feiten heeft geparkeerd en niet op tien of vijftien me-
ter;

- de eiser niet ter plaatse is gestopt en de klager hem niet heeft gezien toen hij, 
gewekt door het lawaai van de aanrijding, uit het venster keek;

- volgens de vermeldingen van de eiser de politie slechts omstreeks zestien uur 
werd gecontacteerd, i.e. twaalf uur na het ongeval;

- de eiser zich niet spontaan heeft gemeld maar door de eigenaar van het aan-
gereden voertuig werd aangetroffen, die hem bezig zag de band van zijn voertuig 
aan het herstellen;

- het nadien invullen van een aanrijdingsformulier de oorspronkelijke bedoe-
ling om aan de nuttige vaststellingen te ontsnappen waarvan deze feiten getuigen 
niet uitwist.

Deze overwegingen beantwoorden de conclusie waarin wordt aangevoerd dat 
de klager het voertuig van de eiser op het ogenblik van het ongeval heeft gezien 
en dat de beide partijen op 3 oktober 2005 een aanrijdingsformulier hebben inge-
vuld, nadat zij, twee dagen voordien, na de middag, een minnelijke regeling had-
den gesloten.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
4. De rechter hoeft niet te antwoorden op een middel dat geen verband houdt 

met de betwisting die bij hem aanhangig is gemaakt of op de vermelding van een 
feit dat voor de oplossing van het geschil zonder belang is.

De eiser heeft betoogd dat geen enkel koninklijk besluit is goedgekeurd ter uit-
voering van artikel 9 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

De omstandigheid dat de Koning de regels niet heeft vastgelegd betreffende de 
vaststelling van het ongeval door de verzekeringsnemers, de vorm en de wijze 
van aangifte aan de verzekeraar en het model van de daartoe aan te wenden be-
scheiden die de verzekeringsnemer bij zich moet hebben, houdt geen verband 
met het materiële en morele bestanddeel van het vluchtmisdrijf.
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De appelrechters dienden bijgevolg de eiser op dat punt niet te antwoorden.
De eiser heeft eveneens aangevoerd dat hij, vermits hij binnen vierentwintig 

uur na de aanrijding met de politie contact had opgenomen, zich gedragen had 
zoals is voorgeschreven bij artikel 52.2, 2°, tweede lid van het Wegverkeersre-
glement, volgens hetwelk de namen en adressen van de betrokkenen zo vlug mo-
gelijk aan de politie moeten worden medegedeeld.

De eiser werd evenwel niet wegens overtreding van deze bepaling vervolgd.
Nadat de appelrechters, op grond van de hierboven samengevatte redenen, de 

eiser schuldig hebben verklaard aan het misdrijf dat bij artikel 33, §1, 1° van het 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, wordt gestraft, dienden zij niet meer te antwoor-
den op het middel dat de naleving van artikel 52 van het Wegverkeersreglement 
aanvoert, aangezien dat verweer door hun beslissing irrelevant was geworden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Een veroordeling wegens vluchtmisdrijf is niet onwettig louter omdat de bij 

het ongeval betrokken bestuurder zijn naam en adres aan de politie heeft mede-
gedeeld vooraleer de termijn van vierentwintig uur is verstreken die bij artikel 
52.3 van het Wegverkeersreglement is bepaald.

In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het 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. 

23 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 54

2° KAMER - 23 januari 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSINGEN - 
VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BESLISSINGEN - VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG.

1º en 2° De veroordeelde die cassatieberoep wil  instellen tegen een beslissing van de 
strafuitvoeringsrechtbank inzake de toekenning, de weigering of de herroeping van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten, beschikt over een termijn van vierentwintig uur, te rekenen  
van  de  dag  van  de  kennisgeving  van  het  vonnis  bij  gerechtsbrief;  ten  aanzien  van 
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gedetineerden wordt de kennisgeving geacht te zijn verricht, door de overhandiging van  
het stuk aan de betrokkene tegen bericht van ontvangst, bevestigd door de directeur van 
de strafinrichting of zijn gemachtigde; de dag van overhandiging is niet begrepen in de 
termijn om cassatieberoep in te stellen1. (Art. 97, §1, tweede lid Wet Strafuitvoering; Art. 
1 K.B. nr. 236 van 20 jan. 1936; Art. 52 Ger.W.)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1908.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 december 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie die op 31 december 2007 op 

de griffie van het Hof is ingekomen.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 97, §1, tweede lid van de Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de veroordeelden, beschikt de veroordeelde over een 
termijn van vierentwintig uur om cassatieberoep in te stellen, te rekenen van de 
dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief.

Artikel 1 van het Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvou-
diging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedeti-
neerden, acht de kennisgeving aan een gedetineerde verricht door de overhandi-
ging van het stuk aan de betrokkene, met bericht van ontvangst, afgeleverd door 
de directeur van de strafinrichting of zijn gemachtigde. Overeenkomstig artikel 
52 van het Gerechtelijk Wetboek is de dag van de overhandiging niet begrepen 
in de termijn om cassatieberoep in te stellen.

Van het bestreden vonnis werd kennis gegeven bij gerechtsbrief van woensdag 
26 december 2007 die diezelfde dag in de gevangenis is ingekomen. De eiser 
heeft de volgende dag, op donderdag 27 december 2007, voor ontvangst gete-
kend. De laatste nuttige dag om cassatieberoep in te stellen was dus vrijdag 28 
december 2007.

Het cassatieberoep dat op 2 januari 2008 is ingesteld, is laattijdig en dus niet 
ontvankelijk.

Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die in de memorie worden 
aangevoerd, aangezien die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Zie Cass., 27 juni 2007, A.R. P.07.0773.F, A.C. 2007; Cass., 8 jan. 2008, A.R. P.07.1860.N, A.C. 
2008, nr. 15.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 55

2° KAMER - 23 januari 2008

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING 
VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD OF BEDREIGING - BEGRIP.

Uit de omstandigheden alleen dat de inverdenkinggestelde hotelhouder is en er  in  een 
kamer van dat hotel achter een spiegel een camera was verborgen, en dat "de exploitatie  
van de cassetteopnames uitsluitend het liefdesspel van zeven koppels onthult die buiten  
hun weten zijn gefilmd", kan de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig afleiden dat  
er ten aanzien van de voormelde inverdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op 
meerderjarige personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht. (Artt. 373, eerste lid 
en 483 Sw.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0105.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 10 januari 2008 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel in zijn geheel
Met overname van de redenen van de vordering, stelt het arrest vast, enerzijds, 

dat de inverdenkinggestelde hotelhouder is en er in een kamer van dat hotel ach-
ter een spiegel een camera was verborgen en, anderzijds, dat "de exploitatie van 
de cassetteopnames uitsluitend het liefdesspel van zeven koppels onthult die bui-
ten hun weten zijn gefilmd".

Uit deze vaststellingen kan de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig 
afleiden dat er ten aanzien van de eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan 
wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen gepleegd je-
gens meerderjarigen van beiderlei kunne.

Het middel is gegrond 



210 HOF VAN CASSATIE 23.1.08 - Nr. 55 

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

23 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. P. Neuville, Marche-en-Famenne en L. Kennes, Brussel.

Nr. 56

1° KAMER - 24 januari 2008

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 4 - GEPARKEERD VOERTUIG - AANMANING TE VERPLAATSEN - 
REGLEMENTAIR GEPARKEERD VOERTUIG - BEGRIP.

Artikel 4.4 Wegverkeersreglement houdt in dat de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke  
persoon de kosten van de verplaatsing niet moet dragen wanneer de bestuurder afwezig  
is  en  dienvolgens  niet  kan  aangemaand  worden  het  voertuig  te  verplaatsen  op 
voorwaarde dat het voertuig "reglementair geparkeerd is", waarmee de wetgever bedoelt  
de toestand van het  geparkeerd voertuig,  te  beginnen vanaf  het  ogenblik  waarop dit  
voertuig geparkeerd werd tot op het ogenblik dat de bestuurder in kennis kan gesteld  
worden  van  een  aanmaning,  ingevolge  een  nieuwe  parkeerregeling,  zijn  voertuig  te 
verplaatsen; dit reglementair parkeren moet derhalve beoordeeld worden over de gehele  
periode dat het voertuig geparkeerd was. (Art. 4.4 Wegverkeersreglement 1975)

(GEMEENTE EVERE, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0480.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 december 2004 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Sint-Joost-ten-Node.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 4.4, eerste lid van het Wegverkeersreglement moet elke 

bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig dit verplaatsen zodra hij 
daartoe door een bevoegd persoon aangemaand wordt. Krachtens het tweede lid 
van dit artikel mag de bevoegde persoon, indien de bestuurder weigert of afwe-
zig is, ambtshalve voor de verplaatsing zorgen. De verplaatsing gebeurt dan op 
risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen, be-
halve wanneer de bestuurder afwezig is en het voertuig reglementair geparkeerd 
is.

2. Deze wettelijke bepaling houdt in dat de bestuurder of de burgerlijk aan-
sprakelijke persoon de kosten van de verplaatsing niet moet dragen wanneer de 
bestuurder afwezig is en dienvolgens niet kan aangemaand worden het voertuig 
te verplaatsen op voorwaarde dat het voertuig reglementair geparkeerd is.

Met "reglementair geparkeerd is" bedoelt de wetgever de toestand van het ge-
parkeerd voertuig,  te beginnen vanaf het  ogenblik waarop dit  voertuig gepar-
keerd werd tot op het ogenblik dat de bestuurder in kennis kan gesteld worden 
van een aanmaning, ingevolge een nieuwe parkeerregeling, zijn voertuig te ver-
plaatsen.

Dit reglementair parkeren moet derhalve beoordeeld worden over de gehele 
periode dat het voertuig geparkeerd was.

3. Het middel, in zoverre het aanvoert dat voor de toepassing van voormeld ar-
tikel 4.4, tweede lid, met betrekking tot de kosten van verplaatsing, de beoorde-
ling dat het voertuig reglementair geparkeerd is, uitsluitend moet gebeuren op 
het ogenblik dat de bestuurder zou zijn aangemaand het voertuig te verplaatsen 
ware hij alsdan niet afwezig geweest, en het voertuig verplaatst wordt, faalt naar 
recht.

4. Voorts verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing met de overweging 
dat het opgelegde parkeerverbod niet op voorhand aangekondigd was, zodat de 
betrokken bestuurder hiervan onwetend was op het ogenblik dat hij het voertuig 
reglementair parkeerde.

De omstandigheid dat nadien door het  regelmatig aanbrengen van een ver-
keersbord een tijdelijk parkeerverbod op regelmatige wijze werd opgelegd, doet 
hieraan geen afbreuk gelet op het door de vrederechter vastgestelde gegeven dat 
voor het betrokken voertuig geen parkeerbeperking in de tijd bestond.

In zoverre het middel aanvoert dat het bestreden vonnis de artikelen 2.45, 5, 
70.1 en 70.2.1.1° van het Wegverkeersreglement schendt, kan het niet worden 
aangenomen.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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24 januari 2008 - 1° kamer (beperkt) –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – 
Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 57

1° KAMER - 24 januari 2008

LASTGEVING - BEHEER VAN EEN FINANCIËLE REKENING - BEGRIP - AARD.

Het beheer  van een financiële  rekening  kan onder meer  behelzen het  uitschrijven  van 
cheques  op  deze  rekening  en  het  ondertekenen  ervan,  het  uitvoeren  van  
overschrijvingen  en  het  uitschrijven  van  permanente  opdrachten,  het  gelasten  van 
betalingen, zonder beperking van bedrag, het afhalen van gelden en interest; dit zijn niet  
noodzakelijk daden van beschikking. (Art. 1988 B.W.)

(H. T. G.)

ARREST

(A.R. C.06.0135.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1135, 1988, tweede lid en 1993 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het eerste vonnis veroordeelt het bestreden arrest de eiser om aan 

de verweerster de som van 278.799,80 euro te betalen op grond van de redenen dat:
"het mandaat van (de eiser) is beperkt tot al de reeds geopende en nog te openen reke-

ningen van (de verweerster) bij de BCEL en het verleent (de eiser) als lasthebber het recht 
met zijn handgeschreven of elektronische handtekening alle algemene bankoperaties met 
BCEL uit te voeren op naam en voor rekening van de lastgever, binnen het kader van de 
Algemene Voorwaarden voor Bankoperaties.

Meer bepaald mag de lasthebber cheques uitgeven en ondertekenen, overschrijvingen 
en permanente opdrachten uitschrijven, betalingen gelasten via de rekening, zonder beper-
king van bedrag, geld en intresten afhalen, enz.

Zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld is de volmacht van 4 september te kwa-
lificeren als een bijzonder mandaat dat in algemene bewoordingen is opgesteld en omvat 
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dit, krachtens artikel 1988 B.W., alleen de daden van beheer".
en dat
"(De eiser) bewijst evenmin noch biedt hij aan te bewijzen dat (de verweerster) hem 

(uitdrukkelijk of stilzwijgend) vrijstelling van de plicht tot rekenschap zou gegeven heb-
ben".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest overweegt dat het gaat om een mandaat in algemene bewoordingen 

gesteld en derhalve, krachtens artikel 1988, eerste lid van het Burgerlijk wetboek, enkel 
daden van beheer omvat en stelt gelijktijdig vast dat de eiser als lasthebber, cheques mag 
uitgeven en ondertekenen, overschrijvingen en permanente opdrachten mag uitschrijven, 
betalingen mag gelasten via de rekening, zonder beperking van bedrag, geld en intresten 
mag afhalen, enz. (p. 4 van het arrest), hetgeen onbetwistbaar daden van beschikking uit-
maken.

Door die beslissing schendt het bestreden arrest artikel 1988, tweede lid van het Bur-
gerlijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
5. Artikel 1988, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat lastgeving, 

in algemene bewoordingen uitgedrukt, alleen de daden van beheer omvat.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat om goederen te vervreemden of met 

hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, 
een uitdrukkelijke lastgeving vereist is.

6. Het beheer van een financiële rekening kan onder meer behelzen het uit-
schrijven van cheques op deze rekening en het ondertekenen ervan, het uitvoeren 
van overschrijvingen en het uitschrijven van permanente opdrachten, het gelas-
ten van betalingen, zonder beperking van bedrag, het afhalen van gelden en inte-
rest.

7. Het onderdeel dat ervan uit gaat dat de verrichtingen bedoeld onder rand-
nummer 6 noodzakelijk daden van beschikking zijn, kan niet worden aangeno-
men.

(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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24 januari 2008 - 1° kamer (beperkt) – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Simont.

Nr. 58

1° KAMER - 24 januari 2008

1º TESTAMENT - INTERNATIONAAL TESTAMENT - VORM - RECHTSGELDIGHEID - 
GETUIGEN - AANVERWANT - VEREISTEN.

2º NOTARIS - INTERNATIONAAL TESTAMENT - VORM - RECHTSGELDIGHEID - 
GETUIGEN - AANVERWANT - VEREISTEN.

1º en 2° Opdat een internationaal testament voor een Belgische notaris geldig is naar de  
vorm, is het vereist dat de twee getuigen geen aanverwant zijn in de derde graad van de 
erflater. (Artt. 1, eerste lid, 4, eerste lid en 5, eerste en derde lid Wet 2 feb. 1983; Art. V.1 
Verdrag van Washington 26 okt. 1973; Artt. 8 en 10, vierde lid Wet 25 ventôse jaar XI op 
het notarisambt)

(V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.07.0291.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De moeder van de partijen liet op 9 juli 2004 een testament verlijden voor no-

taris Indekeu. In dit testament legateerde zij twee bouwgronden buiten erfdeel 
aan de verweerster.

De eiseres vorderde de nietigverklaring van het testament, onder meer omdat 
een aanverwant van de testatrice in de derde graad als getuige optrad.

In eerste aanleg werd het testament nietig verklaard.
Het bestreden arrest beslist dat het testament nietig is als openbaar testament 

maar geldig als internationaal testament vermits de Wet van 2 februari 1983 tot 
invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende het testament, voor de getuigen geen verbodsbepa-
lingen van bloed- of aanverwantschap inhoudt.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel V.1. van het Verdrag houdende eenvormige wet nopens de vorm van een inter-
nationaal testament en Bijlage eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal tes-
tament, opgemaakt te Washington op 26 oktober 1973, door België goedgekeurd bij wet 
van 11 januari 1983 en in werking getreden op 21 oktober 1983, evenals de artikelen 1.1., 
4.1,  5.1.  en 5.3.  van gezegde Bijlage (hierna: respectievelijk "Verdrag van 26 oktober 
1973" en "Bijlage");

- de artikelen 1.1., 4.1, 5.1. en 5.3. van de Wet van 2 februari 1983 tot invoering van 
een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betref-
fende het testament (hierna: "Wet van 2 februari 1983");

- de artikelen 10, alinea 2 en 4, juncto artikel 8, alinea 1, en 114 van de Wet van 25 
ventôse jaar XI (16 maart 1803) tot regeling van het notarisambt (hierna: "Organieke Wet 
Notariaat").

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en als 

volgt gegrond: "Hervormt het (vonnis a quo) wat de geldigheid van het testament van 9 
juli 2004 als internationaal testament betreft waarmee rekening moet worden gehouden 
(...) Verklaart het nietig openbaar testament van wijlen M.G., verleden voor het ambt van 
notaris B.I. met standplaats te Lommel op 9 juli (2004) geldig als internationaal testament 
en zegt dat met deze akte rekening moet worden gehouden bij de bewerkingen van veref-
fening en verdeling".

Deze beslissing steunt samengevat op de volgende motivering: 
"1. Het openbaar testament van 9 juli 2004 
(...)
1.3.  De partijen betwisten niet  dat getuige D.H. gehuwd is met mevrouw M. C. P., 

dochter van mevrouw M. C. G., de zuster van de erflaatster. Krachtens artikel 10, alinea 4 
van de Ventôse wet (Organieke Wet Notariaat) mogen geen getuige zijn de bloed- of aan-
verwanten in een bij artikel 8 verboden graad, met name in rechte lijn zonder onderscheid 
en in de zijlijn tot en met de graad van oom en neef. De getuige D.H. is een aanverwant in 
de derde graad.

De akte opgemaakt in strijd met voormeld artikel 8 met betrekking tot de bloed- of aan-
verwantschap van de getuige met de erflaatster is nietig indien zij niet door alle partijen is 
ondertekend. Onderhavig openbaar testament werd niet ondertekend door de erflaatster 
wegens zwakte.

(...)
2. Internationaal testament
2.1.  De  eerste  rechter  heeft  geoordeeld  dat  het  testament  evenmin kan  worden be-

schouwd als een geldig internationaal testament omdat hiervoor krachtens artikel 10 van 
de Ventôsewet eveneens twee getuigen vereist zijn onder dezelfde uitdrukkelijke verbods-
bepaling van bloed- of aanverwantschap.

2.2. (De verweerster) handhaaft haar verzoek tot omzetting van het openbaar testament 
naar een internationaal testament.

(De eiseres) roept in dat dergelijke conversie niet mogelijk is omdat niet is voldaan aan 
de artikelen 2 tot en met 5 van de wet van 2 februari 1982 tot invoering van een testament 
in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testa-
ment, die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

2.3. Anders dan door (eiseres) voorgehouden is voor de geldigheid van een internatio-
naal testament het niet verplicht dat de erflater moet tekenen in aanwezigheid van twee 
getuigen en een bevoegd persoon en dat de getuigen moeten voldoen aan dezelfde voor-
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waarden als de getuigen in geval van een authentiek testament.
Artikel 5 luidt:
'De erflater tekent het testament in tegenwoordigheid van de getuigen en van de be-

voegde persoon, of, indien hij het reeds vroeger heeft getekend, erkent en bevestigt zijn 
handtekening.

Indien de erflater niet kan tekenen, geeft hij daarvan aan de bevoegde persoon de oor-
zaak op, en deze vermeldt zulks op het testament. Daarenboven kan de erflater volgens de 
wet krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied, toegelaten zijn 
aan een ander persoon te vragen in zijn naam te tekenen.

De getuigen en de bevoegde persoon brengen dadelijk hun handtekening op het testa-
ment aan, in tegenwoordigheid van de erflater'.

Het is de erflater derhalve toegelaten niet te tekenen wanneer hij aan de bevoegde per-
soon de oorzaak hiervan opgeeft en deze zulks op het testament vermeldt.

De notaris heeft hier in het testament vermeld dat de erflaatster wegens zwakte niet 
heeft getekend, hetgeen door de beide getuigen werd onderschreven.

Voor de geldigheid als internationaal testament werd eveneens aan volgende voorwaar-
den voldaan:

- de akte bevat alleen de testamentaire beschikking van de erflaatster (artikel 2);
- het testament is schriftelijk opgesteld (artikel 3);
- de verklaring van de erflaatster in tegenwoordigheid van twee getuigen en van een 

persoon die bevoegd is om in dezen op te treden, dat het stuk haar testament is en dat zij 
de inhoud ervan kent (artikel 4);

- de getuigen en de bevoegde persoon (notaris) hebben onmiddellijk hun handtekening 
op het testament aangebracht in tegenwoordigheid van de erflaatster (artikel 5).

Voormelde wet van 2 februari 1982 tot invoering van een testament in de internationale 
vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament legt voor de ge-
tuigen geen verbodsbepaling van bloed- of aanverwantschap op.

Het nietig openbaar testament sorteert bijgevolg effect als geldig internationaal testa-
ment".

Grieven
1. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest (p. 6, nr. 1.3. en p. 9, nr. 4.) blijkt:
(1) dat de heer S.D.H. getuige was bij het litigieuze "testament" verleden voor notaris 

B.I. op 9 juli 2004;
(2) dat deze getuige een aanverwant in de derde graad is van de erflaatster, wijlen me-

vrouw M.G., de moeder van partijen;
(3) dat het litigieuze "testament" niet door alle partijen is ondertekend, meer bepaald 

dat het niet werd ondertekend door de erflaatster wegens zwakte.
2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel V.1. van het Verdrag van 26 oktober 

1973 zijn de vereisten waaraan een getuige bij een internationaal testament moet voldoen, 
die van de wet krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied.

Uit de toelichting bij het Verdrag van 26 oktober 1973 en Bijlage blijkt dat in voormel-
de verdragsbepaling de bewoordingen "vereisten waaraan een getuige" "moet voldoen" 
niet alleen de algemene bekwaamheid van de getuige beogen doch ook de eventuele bij-
zondere beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving van de Verdragsluitende 
Staat aan bijvoorbeeld de naaste familieleden (Pasin. 1983, p. 95, Art. 5).

Te dezen was niet betwist dat (...) de Belgische wet toepasselijk was, zijnde "de wet" 
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"krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon", m.n. de notaris, "is geschied" 
in de zin van voormelde verdragsbepaling.

Uit artikel V.1. van het Verdrag van 26 oktober 1973 vloeit bijgevolg voort, anders dan 
het bestreden arrest (p. 7-8, nr. 2.3.) met schending van deze verdragsbepaling onwettig 
oordeelt, dat de hierna weergegeven bepalingen van de Organieke Wet Notariaat met be-
trekking tot de vereisten waaraan een getuige moet voldoen wel van toepassing zijn op 
een internationaal testament.

3. Op grond van artikel 10, alinea 2 en 4 van de Organieke Wet Notariaat wordt het in-
ternationaal testament altijd verleden voor een of meer notarissen, bijgestaan door twee 
getuigen (alinea 2) en mogen onder meer geen getuigen zijn de bloed- of aanverwanten in 
een bij artikel 8 verboden graad (alinea 4).

Krachtens artikel 8, alinea 1 van de Organieke Wet Notariaat zijn onder meer de aan-
verwanten in de zijlijn tot en met de derde graad "aanverwanten in een" "verboden graad" 
in voormelde zin.

Artikel 10 juncto 8, alinea 1, maakt wat de vereisten waaraan de getuigen moeten vol-
doen geen onderscheid tussen, enerzijds, de getuigen bij een openbaar testament en, an-
derzijds, de getuigen bij een internationaal testament.

Uit artikel 10, alinea 2, blijkt dus uitdrukkelijk dat dit wetsartikel toepasselijk is op het 
internationaal testament. De bij alinea 4 van dit wetsartikel, juncto artikel 8, alinea 1 van 
dezelfde wet, verboden verwantschap geldt bijgevolg voor de getuige van een internatio-
naal testament. Het bestreden arrest (p. 7-8, nr. 2.3.) dat anders beslist schendt bijgevolg 
artikel 10, alinea's 2 en 4, juncto artikel 8, alinea 1 van de Organieke Wet Notariaat.

4. De artikelen 1.1., 4.1, 5.1. en 5.3. van zowel de Bijlage bij het Verdrag van 26 okto-
ber 1973 als van de Wet van 2 februari 1983 bepalen:

Artikel 1.1.: Een testament is wat de vorm betreft rechtsgeldig, ongeacht de plaats waar 
het is opgemaakt, de ligging van de goederen, de nationaliteit, de woonplaats of de ver-
blijfplaats van de erflater, indien het is opgemaakt in de vorm van het internationaal testa-
ment, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 tot 5 hierna.

Artikel 4.1.: De erflater verklaart in tegenwoordigheid van twee getuigen en van een 
persoon die bevoegd is om in dezen op te treden, dat het stuk zijn testament is en dat hij 
de inhoud ervan kent.

Artikel 5.1.: De erflater tekent het testament in tegenwoordigheid van de getuigen en 
van de bevoegde persoon, of, indien hij het reeds vroeger heeft getekend, erkent en beves-
tigt zijn handtekening.

Artikel 5.3.: De getuigen en de bevoegde persoon brengen dadelijk hun handtekening 
op het testament aan, in tegenwoordigheid van de erflater.

Anders dan het bestreden arrest (p. 8, al. 2) onwettig overweegt, neemt het feit dat deze 
artikelen 4.1. en 5.1.en 5.3. noch enige andere bepaling van de Wet van 2 februari 1983 de 
vereisten waaraan de getuige moet voldoen niet vermelden, niet weg dat de voormelde be-
palingen van de Organieke Wet Notariaat met betrekking tot deze vereisten wel degelijk 
toepasselijk zijn op het internationaal testament, zoals hierboven gezegd (supra, nr. 2 en 3; 
schending van artikel V.1. van het Verdrag van 26 oktober 1973 en artikel 10, alinea's 2 
en 4, juncto artikel 8, alinea 1 Organieke Wet Notariaat).

5. Op grond van artikel 114 van de Organieke Wet Notariaat is onder meer elke akte 
opgemaakt in strijd met artikel 10, alinea 2 en 4, juncto artikel 8, alinea 1 van dezelfde 
wet nietig indien zij niet door alle partijen is ondertekend. Het betreft hier een absolute 
nietigheid die niet kan worden gedekt.

Uit artikel 1.1. van de Wet van 2 februari 1983 juncto artikel V.1. van het Verdrag van 
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26 oktober 1973 vloeit voort dat wanneer de erflater de bij de artikelen 4.1., 5.1. en 5.3. 
van dezelfde wet voorgeschreven formaliteiten niet  heeft  vervuld in tegenwoordigheid 
van twee rechtsgeldige getuigen, zoals te dezen vermits één getuige een aanverwant is in 
een verboden graad,  het  "testament" niet  als  een rechtsgeldig  internationaal  testament 
geldt (supra, nr.3).

Nu het bestreden arrest (p. 6, nr. 1.3.) vaststelt dat de getuige S.D.H. een aanverwant in 
de verboden graad is in de zin van artikel 10, alinea 4, juncto artikel 8 van de Organieke 
Wet Notariaat  en het litigieuze "testament" niet door alle partijen is ondertekend, ver-
mocht het bijgevolg niet naar recht te beslissen dat het litigieuze testament effect sorteert 
als geldig internationaal testament (schending artikel 114 Organieke Wet Notariaat, arti-
kel 1.1. van de Wet van 2 februari 1983 juncto artikel V.1. van het Verdrag van 26 okto-
ber 1973).

6. Uit al het voorgaande volgt dat de aangevochten beslissing dat het litigieuze "testa-
ment" effect sorteert als geldig internationaal testament, op grond van de overwegingen 
samengevat dat de Wet van 2 februari 1982 voor de getuigen geen verbodsbepalingen van 
bloed- of aanverwantschap oplegt en dat voor de geldigheid van een internationaal testa-
ment het niet verplicht is dat de getuigen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als 
de getuigen in geval van een authentiek testament (bestreden arrest, p. 7-8, nr. 2.3) niet 
naar recht verantwoord is en, zoals hierboven gepreciseerd, de artikelen V.1. van het Ver-
drag van 26 oktober 1973, 1.1., 4.1, 5.1. en 5.3. van zowel de Bijlage bij dit verdrag als 
van de Wet van 2 februari 1983, 10, alinea 2 en 4, juncto artikel 8, alinea 1 en 114 van Or-
ganieke Wet Notariaat schendt.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1, eerste lid van de Wet van 2 februari 1983 tot invoering 

van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepa-
lingen betreffende het testament, is een testament wat de vorm betreft rechtsgel-
dig, indien het is opgemaakt in de vorm van het internationaal testament, over-
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 tot 5 van die wet.

2. Krachtens artikel 4, eerste lid van de voormelde wet verklaart de erflater in 
tegenwoordigheid van twee getuigen en van een persoon die bevoegd is om in 
dezen op te treden, dat het stuk zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent.

Krachtens artikel 5, eerste lid van dezelfde wet tekent de erflater het testament 
in tegenwoordigheid van de getuigen en van de bevoegde persoon, of indien hij 
het reeds vroeger heeft getekend, erkent en bevestigt hij zijn handtekening.

Krachtens het derde lid van dit artikel, brengen de getuigen en de bevoegde 
persoon dadelijk hun handtekening op het testament aan, in tegenwoordigheid 
van de erflater.

3. Krachtens artikel V.1. van het Verdrag van 26 oktober 1973 houdende een-
vormige wet nopens de vorm van een internationaal testament, en Bijlage, opge-
maakt te Washington, goedgekeurd bij wet van 11 januari 1983, zijn de vereisten 
waaraan een getuige bij een internationaal testament moet voldoen, die van de 
wet krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied.

4. Krachtens artikel 8 van de Wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, mo-
gen de notarissen geen akten verlijden waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun 
bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de 
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zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn.
Krachtens artikel 10, vierde lid van die wet mogen de echtgenoot, noch de 

bloed-of aanverwanten in een bij artikel 8 van die wet verboden graad van één 
van de partijen als getuige optreden.

5. Uit het voorgaande volgt dat het vereist is opdat een internationaal testament 
voor een Belgische notaris geldig is naar de vorm, dat de twee getuigen voldoen 
aan de vereisten van de wet krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde per-
soon is geschied, zijnde te dezen de Wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, 
en derhalve geen aanverwant zijn in de derde graad van de erflater.

6. De appelrechters die vaststellen dat één der beide getuigen een aanverwant 
in de derde graad is van de erflaatster, verantwoorden hun beslissing dat het nie-
tig  openbaar  testament  effect  sorteert  als  geldig internationaal  testament,  niet 
naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrech-

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

24 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 59

1° KAMER - 24 januari 2008

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - AANVAARDE FACTUUR - GELDING - 
ANDERE HANDELSVERRICHTINGEN DAN HANDELSKOOP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

De regel dat de aanvaarde factuur het bewijs oplevert van de overeenkomst geldt enkel 
voor  de  handelskoop;  voor  andere  handelsverrichtingen  kan  de  rechter  uit  de  
aanvaarding van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat  
de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis1.  
(Art. 25, tweede lid W.Kh.; Art. 1353 B.W.)

(LESACO N.V. T. Mr. J. DUBAERE, curator over het faillissement van ENBUCO B.V.B.A.)

ARREST

1 Cass., 1 dec. 1967, A.C. 1968, 471; zie Cass., 7 jan. 2005, A.R. C.03.0129.N, A.C. 2005, nr. 11.
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(A.R. C.07.0355.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 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. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van 22 mei 2006 

verweerders  hoger  beroep ontvankelijk  en gegrond,  het  bestreden vonnis  hervormend, 
wijst eiseres' oorspronkelijke vordering, zoals uitgebreid in conclusie, af en veroordeelt 
deze in de kosten.

Het hof van beroep oordeelt dat de eiseres niet het bewijs levert van het bestaan van een 
aannemingsovereenkomst tussen haar en de BVBA Enbuco, ondermeer op grond van de 
verwerping van eiseres' middel dat de facturen 01/322 van 31 december 2001 en 02/031 
van 28 februari 2002, die zij aan de BVBA Enbuco had geadresseerd, niet waren gepro-
testeerd.

Het hof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"(De eiseres) verwijst verder naar het feit dat de facturen nr. 01/322 van 31 december 

2001 en nr. 02/031 van 28 februari 2002 nooit werden geprotesteerd.
Zo het gebrek aan protest in de gegeven omstandigheden tot gevolg zou kunnen hebben 

dat de BVBA Enbuco wordt vermoed de inhoud van deze factuur aanvaard te hebben, dan 
nog is dit vermoeden een weerlegbaar vermoeden waartegen (de verweerder) het tegenbe-
wijs mag leveren.

De  voor  akkoord  ondertekende  offerte  van  (de  eiseres)  aan  de  contractspartij  van 
BVBA Enbuco, NV D.C.H., levert het bewijs van het feit dat de bedoelde werken werden 
uitgevoerd in onderaanneming voor NV D.C.H. en volstaat om het tegenbewijs te leveren 
tegen het door de niet geprotesteerde factuur gecreëerde vermoeden.

Het louter versturen van facturen doet tegen de bewezen overeenkomst in geen nieuwe 
overeenkomst ontstaan". (arrest, p. 4).

Grieven
Vermoedens zijn, luidens artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek, gevolgtrekkingen 

die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit.
Het wettelijk vermoeden is, luidens artikel 1350 van hetzelfde wetboek, het vermoeden 

dat door een bijzondere wetsbepaling met zekere handelingen of met zekere feiten ver-
bonden is. Het ontslaat, gelet op artikel 1352, eerste lid van hetzelfde wetboek, degene in 
wiens voordeel het wordt ingesteld, van ieder bewijs. Het is, gelet op het tweede lid van 
deze wetsbepaling, behoudens andersluidende wettelijke vermelding, onweerlegbaar, on-
verminderd hetgeen gesteld wordt inzake de gerechtelijke eed en de gerechtelijke beken-
tenis.
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Artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat koop en verkoop 
kunnen bewezen worden door middel van een aanvaarde factuur, onverminderd de andere 
bewijsmiddelen die door de wetten op de koophandel zijn toegelaten.

De rechter kan inzake handelsverrichtingen uit de aanvaarding van de factuur een feite-
lijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft ge-
geven met de in de factuur vermelde verbintenis.

Dit vermoeden inzake het bestaan en de inhoud van de in de factuur vermelde verbinte-
nissen geldt zelfs wanneer de aanvaarde factuur is gestuurd in uitvoering van een overeen-
komst die daarvan gedeeltelijk afwijkende verbintenissen inhoudt.

Het uit het aanvaarden van de factuur afgeleide vermoeden inzake het bestaan en de in-
houd van de verbintenis die in de factuur vermeld wordt, is onweerlegbaar.

Het hof van beroep betwistte niet dat, zoals door de eiseres voorgehouden, de door de 
eiseres  aan  de  BVBA Enbuco  verstuurde  facturen  01/322  van  31  december  2001  en 
02/031 van 28 februari 2002 niet werden geprotesteerd. Het hof van beroep aanvaardt dat 
de BVBA Enbuco aldus moest geacht worden de facturen te hebben aanvaard. De aan-
vaarding van de facturen schiep het vermoeden van akkoord met de in de facturen vermel-
de verbintenissen.

Ten onrechte oordeelt het hof van beroep dat dit vermoeden weerlegbaar is en aan-
vaardt het dit tegenbewijs door te verwijzen naar de ondertekening voor akkoord van een 
offerte die uitging van eiseres aan de contractspartij van de BVBA Enbuco.

Het hof van beroep schendt dienvolgens de artikelen 25 van het Wetboek van Koop-
handel en 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, en kon bijgevolg niet wettig 
eiseres' vordering, zoals uitgebreid in hoger beroep, afwijzen.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koophandel, kunnen 

koop en verkoop bewezen worden door middel van een aanvaarde factuur, on-
verminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten op de koophandel zijn 
toegelaten.

De regel dat de aanvaarde factuur het bewijs oplevert van de overeenkomst 
geldt krachtens het voormelde artikel enkel voor de handelskoop.

Voor andere handelsverrichtingen, zoals aannemingswerken, kan de rechter uit 
de aanvaarding van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in 
vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur ver-
melde verbintenis.

Krachtens het artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek worden de feitelijke 
vermoedens overgelaten aan het oordeel en het beleid van de rechter.

2. Het middel dat ervan uitgaat dat het feitelijk vermoeden, dat de rechter, in-
zake een andere handelsverrichting dan een handelskoop, kan putten uit een aan-
vaarde factuur om er het bewijs in te vinden dat de schuldenaar zijn akkoord 
heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis, onweerlegbaar is, faalt 
naar recht.
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Tweede middel 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de 

door de eiseres in ondergeschikte orde geformuleerde vordering op grond van het 
artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek en het uitspraak doet over de kosten.

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

Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

24 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 60

1° KAMER - 24 januari 2008

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) - ADVOCAAT - SCHULDVORDERING KOSTEN EN ERELOON - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- AARD - GEVOLG.

2º ADVOCAAT - SCHULDVORDERING KOSTEN EN ERELOON - VIJFJARIGE 
VERJARINGSTERMIJN - AARD - GEVOLG.

1º en 2° De aard van de schuldvordering van de advocaten tot betaling van kosten en  
ereloon,  die  in  de  regel  schriftelijk  wordt  vastgelegd  en  niet  onmiddellijk  wordt 
voldaan,staat  er  aan  in  de  weg  dat  de  bedoelde  vijfjarige  verjaringstermijn  als  een  
bijzondere  korte,op  een  vermoeden  van  betaling  gesteunde  en  zodoende  kwijtende 
verjaringstermijn wordt aangezien. (Art. 2276bis, §2 B.W.)

(D. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0372.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2274, 2275 en 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart de vordering van de eiser strekkende tot 

veroordeling van de verwerende partijen tot betaling van zijn onkosten en erelonen ver-
jaard op grond van de volgende overwegingen:

"Op grond
1. De verjaring
1.1. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van (de eiser) verjaard in toepassing 

van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek onder volgende motivering:
- de verjaringstermijn begint te lopen vanaf 10 februari 1997 om te eindigen ten laatste 

op 10 februari 2002;
- (de verweerders) hebben het recht van (de eiser) op een saldo boven de reeds betaalde 

provisies van 4.584,99 euro (184.958 BEF) niet erkend; de verjaring is niet geschorst voor 
de duur van de onderhandelingen;

- de verjaring van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek steunt niet op een 
vermoeden van betaling waardoor, indien er alsnog een schriftelijk bewijs van schuld zou 
zijn bestaan, de korte verjaringstermijn van vijf jaar zou worden vervangen door de ge-
meenrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar (bevrijdende verjaring).

1.2 (De eiser) stelt dat de in artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
verjaring behoort tot de zogenaamde korte verjaringen waarop de artikelen 2274 en 2275 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn en dat die verjaring wordt gestuit door 
een schulderkenning, waardoor er een nieuwe verjaringstermijn van tien jaar loopt.

(De verweerder) sluit zich aan bij de redengeving van de eerste rechter en houdt staan-
de dat de vijfjarige verjaring niet steunt op een vermoeden van betaling, doch dat het om 
een bevrijdende verjaring gaat.

1.3.1. Krachtens artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek verjaart de vordering 
van advocaten tot betaling van kosten en ereloon na verloop van vijf jaar na het beëindi-
gen van hun taak.

De partijen zijn het oneens over de aard van die verjaring: een korte verjaring, geba-
seerd op vermoeden van betaling of een bevrijdende verjaring die de schuld laat bestaan 
doch de rechtsvordering tot betaling van die schuld teniet doet. De bevrijdende verjaring 
laat niet meer toe na te gaan of al dan niet werd betaald.

1.3.2 Volgens (de eiser) was het de uitdrukkelijke bedoeling de nieuwe bepaling van ar-
tikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek het oude artikel 2273 van het Burgerlijk 
Wetboek te vervangen, dat handelde over de rechtsvordering van pleitbezorgers tot beta-
ling van hun ereloon en kosten. De wetgever zou hebben beoogd om de rechtsvordering 
met hetzelfde voorwerp van de pleitbezorgers aan dezelfde verjaring te onderwerpen om-
dat hun taak na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek grotendeels door de 
advocaten werd overgenomen.

Het oude artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek viel inderdaad onder het regime van 
de korte verjaringen.

De korte verjaringen zijn gegrond op het vermoeden van betaling. Dat vermoeden van 
betaling valt weg zodra een geschrift het bestaan van de schuld, hetzij het ontstaan of het 
tenietgaan ervan, vaststelt. Bij het opstellen van een geschrift verliest het stelsel van de 
korte verjaringen zijn reden van bestaan. Het louter bestaan van een geschrift zet de verja-
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ring om in de algemene regel: de verjaring van 10 jaar overeenkomstig artikel 2262bis, 
§1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.

Dat regime van de korte verjaringen valt niet te verzoenen met de vijfjarige verjaring 
van de vordering van advocaat tot betaling van kosten en ereloon.

Van die schuldvordering wordt gewoonlijk een geschrift opgesteld hetzij bij het ont-
staan, hetzij bij het tenietgaan van de schuld. Zelf wanneer de advocaat bij de aanvang 
van het mandaat niet steeds het contract met zijn cliënt over het te betalen ereloon schrif-
telijk opstelt en tijdens de uitvoering van zijn opdracht niet geregeld bij geschrift de beta-
ling van een provisie zou vragen, stelt hij in de regel bij het einde van zijn tussenkomst 
een ereloonstaat op met een nauwkeurige beschrijving van de verrichte prestaties en de 
kosten. In het stelsel van de korte verjaringen zou het opstellen van dergelijk geschrift de 
verjaringstermijn van vijf jaar van rechtswege doen ophouden te lopen en zou die verja-
ringstermijn van vijf jaar omzetten in een gemeenrechtelijke verjaringstermijn van tien 
jaar overeenkomstig artikel 2262bis, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Door de 
vijfjarige verjaring onder te brengen in het regime van de korte verjaringen zou onderha-
vige vijfjarige verjaringstermijn dode letter worden nu die vijfjarige verjaringstermijn in 
de regel zou worden omgezet in een verjaringstermijn van tien jaar.

Volgens de bijkomende overwegingen ondersteunen eveneens het stelsel van de bevrij-
dende verjaring.

Het oude artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek organiseert het stelsel van de verja-
ring van de erelonen van de pleitbezorgers doch niet van het ereloon van de advocaten. 
Destijds was de vordering van het ereloon van de advocaten onderworpen aan de dertigja-
rige bevrijdende verjaring en geenszins gesteund op het vermoeden van betaling. Dat ver-
moeden van betaling was voorbehouden aan de rechtsvorderingen van notarissen (vijf 
jaar), pleitbezorgers (twee jaar) en gerechtsdeurwaarders (één jaar).

Het artikel 2276bis komt in het Burgerlijk Wetboek niet voor op een plaats die is voor-
behouden aan de korte verjaringen (de artikelen 2272 tot 2274 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek als korte verjaringstermijn zou het even-
wicht kunnen doorbreken van de verschillende belangen die op het spel staan: het belang 
van de advocaat om betaald te worden en het belang van de cliënt om de aansprakelijk-
heid van zijn raadsman in te roepen in het geval waar de beide vorderingen een aanvang 
zouden nemen op dezelfde datum, met name het einde van de taak van de advocaat. De 
vijfjarige verjaring van de vordering tot betaling van het ereloon zou kunnen worden om-
gezet in een tienjarige verjaring terwijl de aansprakelijkheidsvordering na vijf jaar zou 
verjaren. (De eiser) die enige fout betwist, stelt zelf dat in het geval van een aansprakelijk-
heidsvordering van (de verweerders), de verjaring van vijf jaar is verworven wat zijn aan-
sprakelijkheid voor de zogenaamde fouten betreft.

Uit het voorgaande volgt dat de vijfjarige verjaring van de rechtsvordering van de ad-
vocaat tot betaling van de kosten en ereloon een bevrijdende verjaring is". (bestreden ar-
rest, blz. 4 tot en met 7)

De appelrechters stellen vervolgens vast dat de opdracht van eiser een einde nam op 10 
februari 1997 en dat de termijn van vijf jaar niet werd gestuit (overwegingen arrest onder 
nr. 3, blz. 8 t.e.m 12) noch werd geschorst (overwegingen onder nr. 4, blz. 12-13).

Grieven
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek 

blijkt dat het oorspronkelijk de bedoeling was deze bepaling in een artikel 2270bis van het 
Burgerlijk Wetboek op te nemen maar dat daarvan om louter formele redenen werd afge-
zien. Ondanks de plaats die artikel 2276bis, §2, in het Burgerlijk Wetboek inneemt is deze 
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bepaling onderworpen aan het bijzonder regime van de zogenaamde korte verjaringen en 
dient de verjaring bepaald in dit wetsartikel beschouwd te worden als een kwijtende verja-
ring en niet als een bevrijdende verjaring, niet alleen omdat de wetgever dit probleem niet 
heeft gemerkt toen hij deze nieuwe bepaling verplaatste van artikel 2270bis naar artikel 
2276bis, §2, maar vooral omdat het de uitdrukkelijke bedoeling was dat deze nieuwe be-
paling het oude artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek zou vervangen dat handelde over 
de verjaring van de rechtsvordering van pleitbezorgers tot betaling van hun erelonen en 
kosten. Het lijdt geen twijfel dat het oude artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek wel 
viel onder het regime van de zogenaamde korte verjaringen. Uit deze wordingsgeschiede-
nis blijkt derhalve de onmiskenbare bedoeling van de wetgever om de rechtsvordering van 
de advocaten tot betaling van hun kosten en ereloon aan dezelfde verjaring te onderwer-
pen als voorheen de rechtsvordering met hetzelfde voorwerp van de pleitbezorgers wier 
taak na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek grotendeels door de advocaten 
werd overgenomen. Uit een en ander vloeit voort dat de verjaring bepaald in artikel 2276-
bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek behoort tot de zogenaamde korte verjaringen die ge-
stoeld zijn op een vermoeden van betaling en waarop derhalve de artikelen 2274 en 2275 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

De eiser betoogde in zijn appelconclusie op die grondslag hetgeen volgt:
"Anderzijds is het duidelijk dat, op het ogenblik dat het vermoeden van betaling zou 

worden weerlegd (zelfs zonder uitdrukkelijke schulderkenning) de verkorte verjaringster-
mijn niet meer van toepassing is".

Anderzijds werd door verweerders erkend dat zij de gevorderde onkosten en erelonen 
niet hadden betaald. Door te beslissen dat de vijfjarige verjaring van de rechtsvordering 
van de advocaat tot betaling van kosten en erelonen een bevrijdende verjaring is welke 
termijn enkel  kan worden gestuit  krachtens de artikelen 2244 en 2248 of  worden ge-
schorst krachtens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek en door op die grondslag de 
vordering van eiser verjaard te verklaren zonder te onderzoeken of het vermoeden van be-
taling al dan niet werd weerlegd, schenden de appelrechters de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek, verjaart de vor-

dering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon na verloop van vijf 
jaar na het beëindigen van hun taak.

2. De schuldvordering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon is 
gesteund op de vertrouwensrelatie met de cliënt die in de regel een zekere duur 
kent.

De aard van die schuldvordering, die in de regel schriftelijk wordt vastgelegd 
en niet onmiddellijk wordt voldaan, staat er aan in de weg dat de bedoelde vijfja-
rige verjaringstermijn als een bijzondere korte, op een vermoeden van betaling 
gesteunde en zodoende kwijtende verjaringstermijn wordt aangezien.

Voorts blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 augustus 
1985 betreffende de verjaring van de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat 
en de bewaring van het archief, dat de wetgever in artikel 2276bis van het Bur-
gerlijk Wetboek een evenwicht beoogt tussen de vijfjarige termijnen, eensdeels, 
in paragraaf 1 aangaande de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat en de be-
waring van de stukken en, anderdeels, in paragraaf 2 aangaande de schuldvorde-
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ring van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon.
3. Het middel dat er van uitgaat dat de in artikel 2276bis van het Burgerlijk 

Wetboek bedoelde vijfjarige verjaringstermijn als een bijzondere korte, op een 
vermoeden  van  betaling  gesteunde  en  zodoende  kwijtende  verjaringstermijn 
moet worden aangezien, derwijze dat, bij weerlegging van het vermoeden van 
betaling,  de  gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  van  toepassing  is,  faalt  naar 
recht.

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

24 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 61

1° KAMER - 24 januari 2008

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) - ADVOCAAT - SCHULDVORDERING KOSTEN EN ERELOON - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- OVERLIJDEN CLIËNT - BEËINDIGING TAAK - AANVANG TERMIJN.

2º ADVOCAAT - SCHULDVORDERING KOSTEN EN ERELOON - VIJFJARIGE 
VERJARINGSTERMIJN - OVERLIJDEN CLIËNT - BEËINDIGING TAAK - AANVANG TERMIJN.

1º en 2° In geval van overlijden van de cliënt, eindigt de taak van de advocaat wanneer hij  
van dit overlijden kennis heeft, behoudens verdere opdracht van de rechtsopvolgers van  
de cliënt;  de  vijfjarige  verjaringstermijn  van zijn  vordering  tot  betaling  van kosten  en 
ereloon begint zodoende te lopen op dat tijdstip. (Art. 2276bis, §2 B.W.)

(G. T. V.)

ARREST

(A.R. C.07.0396.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
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- de artikelen 1984, 2003, 2008, 2260, 2261 en 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de eiser, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond. Het hof 
van beroep doet het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 11 februari 2005 teniet 
en verklaart, opnieuw wijzende, de vordering van de eiser onontvankelijk. Het hof van be-
roep beslist dat op grond van de volgende motieven:

"(De verweerder) merkt terecht op dat de vordering gesteld op 29 april 2002 op grond 
van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek verjaard was op die datum, vermits 
vijf jaar waren verlopen sinds een einde kwam aan de taak van (de eiser) als advocaat. 
Krachtens artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek, eindigde het mandaat van (de eiser) 
met het overlijden van de cliënte van (de eiser) op 1 april 1997.

De door (de eiser) aangehaalde cassatierechtspraak is niet dienstig omdat zij geen be-
trekking heeft op het beëindigen van de lastgeving van een advocaat door de dood van de 
lastgever.

Er is evenmin grond om artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek op een andere wijze 
toe te passen ten aanzien van de lastgever dan ten aanzien van de algemene rechtsopvol-
ger.

Stuiting van de verjaring wordt niet bewezen". 
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Luidens de artikelen 2260 en 2261 van het Burgerlijk Wetboek wordt verjaring ge-

rekend bij dagen, niet bij uren, en is zij verkregen wanneer de laatste dag van de vereiste 
tijd is verlopen.

Artikel 2276bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de advocaten ontlast zijn 
van hun beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk zijn voor de bewaring 
van de stukken, vijf jaar na het beëindigen van hun taak, tenzij de advocaat uitdrukkelijk 
met de bewaring van bepaalde stukken is belast. Op grond van artikel 2276bis, §2 van het 
Burgerlijk Wetboek verjaart de vordering van advocaten tot betaling van kosten en ere-
loon na verloop van vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

1.2. Lastgeving of volmacht is een handeling waarbij een persoon aan een ander de 
macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen, aldus artikel 1984 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Luidens artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek eindigt lastgeving onder meer door de 
dood van de lastgever. Artikel 2008 van hetzelfde wetboek bepaalt dat indien de lastheb-
ber geen kennis draagt van het overlijden van de lastgever of van het bestaan van enige 
andere oorzaak die de lastgeving doet eindigen, hetgeen hij in die onwetendheid verricht 
heeft, geldig is.

Artikel 2008 van het Burgerlijk Wetboek bevat aldus een afwijking op de regel dat de 
lastgeving eindigt door de dood van de lastgever in het geval dat de lasthebber geen ken-
nis heeft van het overlijden. Hetgeen de lasthebber die onwetend is van het overlijden van 
de lastgever na dat overlijden heeft verricht in het kader van de lastgeving, is geldig. 
Daaruit volgt dat de lastgeving in geval van overlijden van de lastgever voortduurt tot 
wanneer de lasthebber kennis krijgt van het overlijden van de lastgever.

1.3. Het beëindigen van de taak van de advocaat is te onderscheiden van de beëindiging 
van zijn mandaat. Het eindigen van de taak als advocaat kan onder meer plaatsvinden op 
het ogenblik waarop de opdrachtgever ondubbelzinnig een einde maakt aan zijn mandaat.

Maar het beëindigen van de taak van de advocaat valt niet noodzakelijkerwijze samen 
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met het einde van het mandaat. Het beëindigen van de taak van de advocaat moet worden 
nagegaan op grond van de feitelijke gegevens eigen aan de zaak.

2. In regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde conclusies voerde de ei-
ser aan dat zijn taak als advocaat niet beëindigd was op het ogenblik van het overlijden 
van de rechtsvoorganger van de verweerder.

Het hof van beroep overweegt dat de verweerder terecht opwierp dat de vordering van 
de eiser gesteld bij dagvaarding van 29 april 2002 met toepassing van artikel 2276bis, §2 
van het Burgerlijk Wetboek verjaard is, aangezien vijf jaren zijn verlopen sinds een einde 
kwam aan de taak van de eiser als advocaat. Het hof van beroep beslist dat op grond van 
de overwegingen dat krachtens artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek het mandaat van 
de eiser eindigde met het overlijden van zijn cliënte op 1 april 1997 en er geen reden is 
om artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek op een andere wijze toe te passen ten aanzien 
van de lastgever dan ten aanzien van de algemene rechtsopvolger.

2.1. Aldus oordeelt het hof van beroep dat de vordering van de eiser met toepassing van 
artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek verjaard is om reden dat zijn mandaat als 
advocaat eindigde met het overlijden van zijn cliënte op 1 april 1997. Het hof van beroep 
gaat aldus uit van een principiële gelijkheid tussen het beëindigen van de taak van de ad-
vocaat bedoeld in artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek en het einde van zijn 
mandaat als lasthebber, en schendt daardoor de artikelen 1984, 2003 en 2276bis, §2 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Door niet na te gaan of noch vast te stellen dat het einde van het mandaat van de eiser 
als advocaat van zijn cliënte samenviel met het beëindigen van zijn taak als advocaat, 
hoewel de eiser het tegendeel aanvoerde, verklaart het hof van beroep de vordering van de 
eiser niet wettig verjaard op grond van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van de artikelen 2260, 2261 en 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek).

2.2. Het hof van beroep oordeelt dat het mandaat van de eiser als advocaat krachtens ar-
tikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek eindigde met het overlijden van zijn cliënte op 1 
april 1997.

Uit de bepalingen van artikel 2003 en 2008 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat het 
mandaat van lasthebber voortduurt tot op het ogenblik dat hij kennis heeft van het overlij-
den van de lastgever.

In regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde conclusies voerde de eiser 
aan dat hij eerst na het overlijden van zijn cliënte kennis kreeg van dat overlijden, nl. ten 
vroegste op 11 september 1997.

Het hof van beroep beslist dat het mandaat van de eiser eindigde met het overlijden van 
zijn cliënte op 1 april 1997, maar stelt nergens in het arrest vast en het blijkt ook niet uit 
de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, dat de eiser, anders dan hij aanvoerde, 
op die datum ook kennis kreeg van het overlijden van zijn cliënte, zodat de beslissing van 
het hof van beroep niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1984, 2003 
en 2008 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens laten de redenen van het bestreden arrest het Hof niet toe de wettigheid te 
toetsen van de beslissing dat het mandaat van de eiser eindigde met het overlijden van zijn 
cliënte, zodat het hof van beroep artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.

Conclusie
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat de vordering van de eiser met toepassing 

van artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek verjaard is om reden dat zijn mandaat 
eindigde met het overlijden van zijn cliënte (schending van de artikelen 1984, 2003, 2008, 
2260, 2261 en 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet).
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2. Tweede onderdeel
1. De motiveringsverplichting neergelegd in artikel 149 van de gecoördineerde Grond-

wet, gebiedt de rechter te antwoorden op alle hem regelmatig voorgedragen grieven en 
middelen van verweer.

2. In regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde conclusies voerde de ei-
ser aan:

"In hoofdorde: uit de feiten blijkt dat de vordering niet verjaard is, gezien het begin van 
de looptijd van de verjaring in concreto:

(De verweerder) meent dat de vordering verjaard is.
Nochtans oordeelde de eerste rechter terecht dat 'de vordering van advocaten tot beta-

ling van hun kosten en ereloon (verjaart) na verloop van vijf jaar na het beëindigen van 
hun taak. De rechter dient in ieder geval afzonderlijk na te gaan wanneer de beëindiging 
van de taak van de advocaat geschiedt en dit op grond van objectieve gegevens'.

Uit de feiten blijkt duidelijk dat de vordering niet is verjaard:
Artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek: 'De vordering van de advocaten tot be-

taling van kosten en ereloon verjaart na verloop van vijf jaar na het beëindigen van hun 
taak'.

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd dat het begrip 'beëindigen 
van de taak' door de rechtbanken voor elk geval afzonderlijk moet worden toegepast. (...)

Dat taak van de advocaat kan maar worden beëindigd wanneer de advocaat op ondub-
belzinnige wijze kennis krijgt van het einde van zijn mandaat. (...)

'De verjaringstermijn voorzien in artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek, vangt 
aan op het moment waarop de lastgeving uitdrukkelijk wordt opgezegd (...)' (...)

(De eiser) was niet onmiddellijk op de hoogte van het overlijden van (zijn cliënte).
De aanvangsdatum van de verjaring kan in deze omstandigheden nooit worden aange-

vat op datum van het overlijden.
De vijfjarige verjaringstermijn kan derhalve pas ten vroegste aanvangen vanaf de da-

tum van kennisgeving van het overlijden van wijlen mevrouw N..
Het feit dat (de eiser) niet onmiddellijk op de hoogte werd gesteld van het overlijden 

van wijlen mevrouw N. en derhalve nog volop van zijn taak aan het kwijten was, blijkt uit 
het schrijven van 27 augustus 1997 aan mevrouw N. (stuk 6).

Dit schrijven werd blijkbaar pas begin september overgemaakt aan de notaris D. K. 
(stuk 7).

Notaris D. K. heeft begin september aan (de eiser) laten weten dat mevrouw N. was 
overleden (stuk 7).

In casu werd (de eiser) pas bij schrijven van 10 september 1997, ontvangen ten vroeg-
ste op 11/09/1997, op de hoogte gebracht van het overlijden van wijlen mevrouw N. (stuk 
7).

(De eiser) had dus slechts op 11 september 1997 kennis van het feit dat het mandaat 
diende te worden stopgezet.

In ditzelfde schrijven werd door notaris D. D. K. meegedeeld dat notaris H.T., de belan-
gen verdedigde van de nalatenschap van zoon (de verweerder). (stuk 7)

'Wanneer de wet de vordering van de advocaat tot betaling van kosten en ereloon ver-
jaard verklaart na verloop van vijf jaar na het beëindigen van zijn taak, kan de bedoelde 
verjaring een verjaring zijn gebaseerd op een vermoeden van betaling indien de advocaat 
minstens aan zijn cliënt binnen die termijn heeft laten weten dat (en wat) er nog moest be-
taald worden. Deze verjaring is als zodanig bevrijdend indien de advocaat binnen de ter-
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mijn niet heeft laten weten dat en wat nog moest betaald worden'. (...)
In casu kan de bevrijdende verjaring niet worden ingeroepen aangezien (de eiser), bin-

nen de termijn van 5 jaar na kennisname van het overlijden van wijlen mevrouw N. zijn 
ereloonstaat heeft laten geworden, zowel aan de instrumenterende notaris van de nalaten-
schap als aan de erfgenaam van de nalatenschap, zijnde (de verweerder)", en 

"3.2. Inderdaad verjaart de vordering van advocaten tot betaling van hun kosten en ere-
loon tegenover hun cliënt, conform artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek, na 
verloop van vijf jaar na beëindiging van hun taak.

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd immers gepreciseerd dat het begrip 'be-
ëindigen van de taak' door de rechtbanken voor elk geval afzonderlijk moet worden toege-
past.

Bij de beslissing of een dergelijke vordering is verjaard, dient men aldus in ieder geval 
afzonderlijk na te gaan wanneer de beëindiging van de taak van de advocaat geschiedt, en 
dit op grond van objectieve gegevens.

Volgens recente cassatierechtspraak kan:
'De taak van de advocaat (...) maar worden beëindigd wanneer de advocaat op ondub-

belzinnige wijze kennis krijgt van het einde van zijn mandaat'.
Deze rechtspraak wordt unaniem gevolgd, zoals blijkt uit de louter ter illustratie aange-

haalde uitspraak van het hof (van beroep) te Gent: 'De verjaringstermijn voorzien in arti-
kel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek vangt aan op het moment waarop de lastge-
ving uitdrukkelijk wordt opgezegd (...)'.

3.3. Nu (de eiser) niet op de hoogte was van het overlijden op datum van het overlijden 
van mevrouw N., kan de aanvangsdatum van de verjaring in deze omstandigheden nim-
mer worden aangevat op datum van het overlijden.

De vijfjarige verjaringstermijn kan derhalve pas ten vroegste van start gaan vanaf de 
datum van kennisgeving van het overlijden van wijlen mevrouw N..

In voorliggend geval echter werd (de eiser) niet onmiddellijk op de hoogte gesteld van 
het overlijden van mevrouw N.. Meer nog, hij was zich meer dan vier maanden na het 
overlijden nog volop van zijn taak aan het kwijten, zoals blijkt uit het schrijven van 27 au-
gustus 1997 aan mevrouw N..

Dit  schrijven werd blijkbaar pas begin september overgemaakt aan de notaris D.K., 
waarna notaris D. K. per brief van 10 september 1997 aan (de eiser) heeft laten weten dat 
mevrouw N. overleden was.

In casu werd (de eiser) pas bij schrijven van 10 september 1997, ontvangen ten aller-
vroegste op 11 september 1997, op de hoogte gebracht van het overlijden van wijlen me-
vrouw N..

(De eiser) had dus slechts op 11 september 1997 kennis van het feit dat het mandaat een 
einde nam, startpunt van de vijfjarige verjaringstermijn, (...).

Aangezien de dagvaarding werd betekend op 29 maart 2002 en bovendien gelet op de 
voorliggende objectieve feiten, dient ontegensprekelijk te worden vastgesteld dat de vor-
dering, in de veronderstelling dat artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek van toe-
passing zou zijn (quod non), niet is verjaard.

3.4. In antwoord op punt 3.2.1. (beginpunt verjaring) van de besluiten van 7 december 
2005 van (de verweerder).

- Omtrent de door (de eiser) ingeroepen rechtspraak: daaruit blijkt hoe dan ook onom-
stotelijk dat (de eiser) kennis dient te hebben van de dood van de moeder van (de verweer-
der). Kennisname van de dood is het tijdstip waarop zijn mandaat (wordt) beëindigd. (De 
verweerder), goed wetende dat zijn moeder in een echtscheidingsprocedure verwikkeld 
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was, diende (de eiser) op de hoogte te stellen van diens overlijden.
- Omtrent artikel 2003 (lastgeving eindigt door de dood van de lastgever): 
* artikel 2008 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalt hetgeen volgt:
- indien de lasthebber geen kennis draagt van het overlijden van de lastgever (...) is het-

geen hij in die onwetendheid heeft verricht, geldig, zodat de daaruit voortvloeiende ver-
bintenissen dienen te worden nagekomen;

- ingeval de lasthebber overlijdt, moeten zijn erfgenamen daarvan aan de lastgever ken-
nis geven. A fortiori, in de omgekeerde richting.

* (...)
De beëindiging van het mandaat met de dood van de lastgever behoort tot de natuur van 

het contract van lastgeving, maar niet tot de essentie ervan.
De dood van de moeder van (de verweerder) maakt niet zonder meer het einde aan de 

mandaat van (de eiser) uit, a fortiori niet het beginpunt van de verjaringstermijn".
De eiser voerde aldus in regelmatig aan het hof van beroep voorgelegde conclusies aan 

dat hij op het ogenblik van het overlijden van zijn cliënte, wijlen mevrouw N., de moeder 
van de verweerder, nog geen kennis had van dat overlijden, en dat hij van dat overlijden 
pas kennis kreeg ingevolge een brief van notaris D. K. gedateerd 10 september 1997. 
Aangezien hij pas in september 1997 kennis kreeg van het overlijden van zijn cliënte, nam 
zijn mandaat als advocaat pas dan een einde, aldus voerde de eiser aan, zodat de verja-
ringstermijn bedoeld in artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek pas dan is begin-
nen lopen.

Het hof van beroep antwoordt niet op het hierboven geciteerde omstandige verweer van 
de eiser dat hij pas in september 1997 kennis kreeg van het overlijden van zijn cliënte en 
aldus pas dan kennis kreeg van het einde van zijn mandaat. Het hof van beroep schendt 
dan ook artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Conclusie
De beslissing van het hof van beroep dat de vordering van de eiser verjaard is, is niet 

wettig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2276bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek verjaart de vorde-

ring van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon na verloop van vijf jaar 
na het beëindigen van hun taak.

In geval van overlijden van de cliënt, eindigt de taak van de advocaat wanneer 
hij van dit overlijden kennis heeft, behoudens verdere opdracht van de rechtsop-
volgers van de cliënt. 

De in voormelde bepaling bedoelde verjaringstermijn begint zodoende te lo-
pen, niet op het tijdstip van overlijden van de cliënt, maar op het tijdstip dat de 
advocaat van dit overlijden kennis heeft en behoudens verdere opdracht van de 
rechtsopvolgers van de cliënt.

2. De appelrechter, die zonder meer oordeelt dat de taak van de eiser als advo-
caat een einde heeft genomen op het tijdstip van het overlijden van de cliënt en 
dat de in voormelde bepaling bedoelde verjaringstermijn vanaf dat tijdstip is be-
ginnen lopen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
Overige grieven
3. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

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

24 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 62

1° KAMER - 24 januari 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - WRAKING - ARREST - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP.

2º WRAKING - STRAFZAKEN - ARREST - CASSATIEBEROEP - VORM.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN 
MEMORIES EN STUKKEN - WRAKING - ARREST - INKORTING VAN TERMIJN - MEMORIE - 
ONTVANKELIJKHEID.

4º WRAKING - STRAFZAKEN - ARREST - CASSATIEBEROEP - INKORTING VAN TERMIJN - 
MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID.

5º WRAKING - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - WETTIGE VERDENKING - 
PARTIJDIGHEID - BEOORDELING.

6º ONDERZOEKSRECHTER - WRAKING - WETTIGE VERDENKING - PARTIJDIGHEID - 
BEOORDELING.

1º  en 2°  Het  cassatieberoep tegen een arrest  dat  uitspraak doet  over  het  verzoek tot  
wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vormen van  
het Wetboek van Strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toevertrouwd aan de 
eerste kamer van het Hof1.

3º en 4° De memorie van de eiser in cassatie van een arrest dat uitspraak doet over zijn  
verzoek tot wraking van een rechter in een strafzaak, die na de inkorting van de termijn  
geen effectief  gebruik  heeft  kunnen maken van de mogelijkheid  om deze binnen de  
gewone termijnen van het Wetboek van Strafvordering neer te leggen, is ontvankelijk.  

1 Zie Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1775.F, A.C. 2002, nr. 141. 



Nr. 62 - 24.1.08 HOF VAN CASSATIE 233 

(Art. 420bis, eerste lid Sv.; Art. 1166 Ger.W.)

5º  en  6°  Op  een  verzoek  tot  wraking  van  een  onderzoeksrechter,  op  verdenking  van 
partijdigheid,  beoordeelt  het  hof  van  beroep  in  concreto  de  wijze  waarop  de 
onderzoeksrechter zich heeft uitgedrukt en oordeelt het of de aangevoerde gegevens in  
hun concrete context gezien niet wijzen op enige partijdigheid in zijnen hoofde2. (Art. 838 
Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. P.08.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Op 7 januari 2008, heeft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, krach-

tens artikel 133, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de verwijzing bevolen 
van huidig cassatieberoep naar de eerste kamer van het Hof, Nederlandstalige af-
deling.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Mr. Buisseret heeft op 22 januari 2008 ter griffie van het Hof een memorie 

neergelegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een verzoek tot 

wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vor-
men van het wetboek van strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toe-
vertrouwd aan de eerste kamer van het Hof.

Ontvankelijkheid van de memorie
2. De zaak werd na inkorting van termijnen vastgesteld op de zitting van 24 ja-

nuari 2008 zodat de verzoeker geen effectief gebruik had kunnen maken van de 
mogelijkheid om binnen de gewone termijnen van het Wetboek van Strafvorde-
ring een memorie neer te leggen.

De memorie is ontvankelijk.
Grond van het cassatieberoep
3. De appelrechters hebben het verzoek tot wraking verworpen omdat niet be-

wezen was dat de onderzoeksrechter blijk zou gegeven hebben van enige partij-
digheid.

4. Het hof van beroep beoordeelt in concreto de wijze waarop de onderzoeks-
rechter zich had uitgedrukt en oordeelt dat de aangevoerde gegevens in hun con-
2 Zie Cass., 23 nov. 2006, A.R. P.06.1367.F, A.C. 2006, nr. 596.
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crete context gezien niet wezen op enige partijdigheid van de onderzoeksrechter.
5. Uit de door het hof van beroep vermelde gegevens, kon dat hof afleiden dat 

die gegevens niet wezen op enige partijdigheid. Het hof kon aldus zonder schen-
ding van de wet beslissen het verzoek tot wraking te verwerpen.

6. Het cassatieberoep moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. S. Marie, Brussel.

Nr. 63

1° KAMER - 25 januari 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - GEEN 
REDENEN - BEGRIP.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 12 — ART. 12.3 - GELIJKTIJDIGE MANOEUVRES - 
VOORRANG.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
ART. 12 — ART. 12.4 - GELIJKTIJDIGE MANOEUVRES - VOORRANG.

1º De door een middel aangevoerde grief van tegenstrijdigheid, waarvan het onderzoek de  
uitlegging veronderstelt van de wettelijke bepalingen die het bestreden vonnis toepast,  
staat  niet  gelijk  met  een  gebrek  aan  redenen  en  houdt  geen  verband  met  het  
vormvereiste van artikel  149 van de Grondwet;  het middel  dat de schending van die  
bepaling aanvoert, is niet ontvankelijk1. (Art. 149 G.W. 1994)

2º  en  3°  Wanneer  twee  bestuurders  gelijktijdig  een  manoeuvre  uitvoeren,  heeft  de  
bestuurder die rechts rijdt voorrang. (Artt. 12, §3 en 4 Wegverkeersreglement 1975)

(D. T. ETHIAS GEMEEN RECHT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0595.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 april 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 28 sept. 2001, A.R. F.99.0010.F, A.C. 2001, nr. 503.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2.1, 12.3.1, inzonderheid tweede lid en 12.4 van het koninklijk besluit van 

1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en wijzigt het 

beroepen  vonnis  in  al  zijn  beschikkingen,  behalve  in  zoverre  het  de  oorspronkelijke 
hoofdvordering en vordering tot vrijwillige tussenkomst ontvankelijk heeft verklaard. In 
zijn nieuwe uitspraak verklaart het de oorspronkelijke vordering van de eiser niet-gegrond 
en verwerpt het deze. Het verklaart de vordering tot vrijwillige tussenkomst gegrond en 
veroordeelt de eiser om aan de verweersters een bedrag van 2.583,99 euro te betalen, ver-
meerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 6 
oktober 2001, alsook een bedrag van 99,16 euro en de gerechtelijke interest. Het veroor-
deelt de eiser eveneens in de kosten van beide aanleggen.

Het beschikkend gedeelte is onder andere gegrond op de volgende redenen:
"Een weg is openbaar in de zin van artikel 1 van het Wegverkeersreglement als hij toe-

gankelijk is  voor alle weggebruikers en niet  aan een bepaalde categorie van personen 
(Cass., 16 november 1993, A.C. 1993, I, nr. 465).

Te dezen is het algemeen bekend dat een containerpark slechts toegankelijk is voor de 
bewoners van één of meer gemeenten, zodat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat 
[de tweede verweerster], die overigens vak 4 'reed weg van een parkeerplaats, een uitrit, 
een onverharde weg' had aangekruist, niet uit een openbare weg kwam gereden maar uit 
een private weg, zodat zij een manoeuvre uitvoerde.

In ieder geval wordt niet betwist dat de toegang van beide voertuigen tot de Nijvelse-
steenweg voorafgegaan werd door het verkeersbord B5 (stop), zodat beide voertuigen ge-
stopt zijn alvorens de rijbaan op te rijden. Door zodoende opnieuw te vertrekken na voor 
het  kruispunt  te  zijn  gestopt,  hebben  beide  voertuigen  aldus  een  manoeuvre  verricht 
(Gent, 17 maart 1987, Verkeersrecht 1988, nr. 88/33).

In tegenstelling tot wat de eerste rechter geoordeeld heeft, worden de wederzijdse ver-
plichtingen van de bestuurders die elk gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren, door andere 
bepalingen geregeld dan die van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, en met name 
door de regels betreffende de voorrang van rechts (Cass., 15 maart 1994, Verkeersrecht, 
nr. 94/1000). Het heeft weinig zin te bepalen wie van de twee bestuurders zijn manoeuvre 
als eerste heeft ingezet (Antwerpen, 10 februari 1986, Verkeersrecht 1986, nr. 86/86; Ant-
werpen, 25 september 1985, Verkeersrecht 1985, nr. 85/162; Bergen, 10 november 1987, 
Verkeersrecht 1988, nr. 88/34).

Te dezen blijkt uit de gemeenschappelijke schets van de partijen dat [de tweede ver-
weerster], die rechts [van de eiser] reed, voorrang had. Door haar geen voorrang te verle-
nen, heeft [de eiser] bijgevolg artikel 12.3.1 van de wegcode overtreden, terwijl [de twee-
de verweerster] geen enkele fout kan worden verweten.

Het hoger beroep moet bijgevolg gegrond worden verklaard".
Grieven
1. Artikel 2.1 van het Wegverkeersreglement, omschrijft het woord "rijbaan" als het 
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deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.
Krachtens artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, moet de bestuurder die een ma-

noeuvre wil uitvoeren, voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.
Artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement bepaalt van zijn kant:
"Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die op een regelmatige ma-

nier van rechts komt, behalve indien hij rijdt op een rotonde.
De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de 

openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:
a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B 1 (omge-

keerde driehoek) of met een verkeersbord B 5 (stop) komt;
b)  wanneer hij  uit  een aardeweg of een pad op een openbare  weg met  een rijbaan 

komt".
2. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank met name vastgesteld:
- dat de tweede verweerster uit een private weg kwam;
- dat de toegang van beide voertuigen tot de Nijvelsesteenweg voorafgegaan werd door 

een verkeersbord B5 (stop);
- dat beide voertuigen gestopt zijn alvorens de rijbaan op te rijden;
- dat beide voertuigen zich opnieuw in beweging hebben gezet na voor het kruispunt te 

zijn gestopt en elk een manoeuvre hebben uitgevoerd.
Vervolgens oordeelt de rechtbank dat "de wederzijdse verplichtingen van de bestuur-

ders die elk gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren, door andere bepalingen geregeld wor-
den dan die van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, en met name door de regels 
betreffende de voorrang van rechts" en dat "het weinig zin heeft te bepalen wie van de 
twee bestuurders zijn manoeuvre als eerste heeft ingezet". Ze besluit: "Te dezen blijkt uit 
de gemeenschappelijke schets van de partijen dat [de tweede verweerster], die rechts [van 
de eiser] reed, voorrang had. Door haar geen voorrang te verlenen, heeft [de eiser] bijge-
volg artikel 12.3.1 van de wegcode overtreden, terwijl [de tweede verweerster] geen enke-
le fout kan worden verweten".

3. Het bestreden vonnis, dat oordeelt  dat "de wederzijdse verplichtingen van de be-
stuurders die elk een manoeuvre uitvoeren, door andere bepalingen geregeld worden dan 
die van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, en met name door de regels betreffen-
de  de  voorrang  van  rechts",  en  vervolgens  dat  de  tweede  verweerster  voorrang  had, 
schendt de artikelen 2.1, 12.3.1, inzonderheid tweede lid van het Wegverkeersreglement, 
aangezien de eiser, die uit een rijbaan kwam met een verkeersbord B5 (stop), krachtens 
artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement voorrang diende te verlenen aan elke andere 
bestuurder die op de openbare weg reed of op de rijbaan die hij wou oprijden, maar niet 
aan een bestuurder (zoals de tweede verweerster) die uit een private weg kwam aangere-
den.

Het  bestreden vonnis  schendt  eveneens artikel  12.4  van het  Wegverkeersreglement, 
aangezien de tweede verweerster, die uit een private weg kwam met een verkeersbord B5 
(stop),  krachtens artikel  12.4  van het  Wegverkeersreglement,  de  eiser  diende  te  laten 
voorgaan.

4. Het bestreden vonnis steunt ten slotte op tegenstrijdige redenen en schendt derhalve 
artikel 149 van de Grondwet, in zoverre het enerzijds verklaart dat "de wederzijdse ver-
plichtingen  van  de bestuurders  die  elk  gelijktijdig  een  manoeuvre  uitvoeren,  [...]  met 
name [geregeld worden] door de regels betreffende de voorrang van rechts", maar ander-
zijds erkent dat de tweede verweerster voorrang had, terwijl volgens de regels van de 
voorrang van rechts de tweede verweerster voorrangplichtig was.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Het onderzoek van de door het middel aangevoerde grief van tegenstrijdigheid 

veronderstelt de uitlegging van de wettelijke bepalingen die het bestreden vonnis 
toepast. Die grief staat niet gelijk met een gebrek aan redenen en houdt geen ver-
band met het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet.

Het middel, dat de schending van die grondwettelijke bepaling aanvoert, is in 
zoverre niet ontvankelijk.

Voor het overige vermeldt het bestreden vonnis, dat bij het litigieuze ongeval:
- de tweede verweerster uit een private weg kwam, zodat zij een manoeuvre 

uitvoerde;
- beide voertuigen in elk geval gestopt waren voor een verkeersbord B5 (stop) 

alvorens de Nijvelsesteenweg op te rijden, zodat beiden een manoeuvre uitge-
voerd hebben;

- de tweede verweerster rechts van de eiser reed.
Het  bestreden vonnis,  dat  op grond van die gegevens,  die  niet  bekritiseerd 

worden, oordeelt dat de twee bestuurders gelijktijdig een manoeuvre hebben uit-
gevoerd en dat de tweede verweerster daarbij voorrang had, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht.

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

25 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes en Geinger.

Nr. 64

1° KAMER - 25 januari 2008

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING – ART. 29BIS W.A.M.-WET - 
VERKEERSONGEVAL - BEGRIP.

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING – ART. 29BIS W.A.M.-WET - 
VERKEERSONGEVAL - SPORTWEDSTRIJD - GEVOLG.

1º  Het  begrip  verkeersongeval  in  de  zin  van art.  29bis  W.A.M.-wet,  betreft  zowel  een  
wegverkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is dat op de openbare weg rijdt,  
als een soortgelijk ongeval op de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en op de 
terreinen  die  niet  toegankelijk  zijn  voor  het  publiek  maar  wel  voor  een zeker  aantal  
personen1. (Art. 29bis, §1, eerste lid W.A.M.-wet 1989)

1 Zie Cass., 26 sept. 2001, A.R. P.01.0883.F, A.C. 2001, nr. 498.
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2º  en  3°  Uit  de  omstandigheid  dat  het  betrokken  motorrijtuig  op  het  ogenblik  van het  
ongeval deelneemt aan een sportwedstrijd, kan niet worden afgeleid dat dit ongeval geen 
verkeersongeval is. (Art. 29bis, §1, eerste lid W.A.M.-wet 1989)

(AXA BELGIUM N.V. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0261.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 november 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1 en 29bis (zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 maar vóór de 

wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001) van de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, behalve in 

zoverre het de uitspraak over de eventuele schade in gemeen recht aanhoudt, vernietigt het 
vonnis voor het overige en wijzigt het, door de vordering niet-gegrond te verklaren wat 
betreft het gedeelte dat de toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
te boven gaat, op grond dat:

"2. Wat betreft artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-

kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen het volgende bepaalt: 'bij een verkeersonge-
val waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, 
§1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de be-
stuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers 
en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met in-
begrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijk-
heid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig 
deze wet dekken';

dat hieruit volgt dat wanneer een voertuig betrokken is bij een wegverkeersongeval op 
'terreinen die slechts toegankelijk zijn voor een zeker aantal personen die het recht hebben 
om er te komen' (artikel 2, §1 van die wet), wat te dezen het geval was met het terrein 
waar de betrokken wedstrijd georganiseerd werd die het publiek kon bijwonen, en wan-
neer  de  aansprakelijkheid  waartoe  het  gebruik  ervan  aanleiding  kan  geven,  gedekt  is 
krachtens de wet van 21 november 1989, artikel 29bis van die wet van toepassing is;

dat (de eiseres) te dezen niet betwist de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de or-
ganisatoren en van de deelnemers aan de betrokken wedstrijd te dekken, overeenkomstig 
de verzekeringsplicht bedoeld in de artikelen 4, §§2 en 8 van de wet van 21 november 
1989, die de verplichte toestemming voor 'de organisatie van snelheids-, regelmatigheids- 
of behendigheidsritten of -wedstrijden voor motorrijtuigen' onderwerpt aan de voorwaarde 
dat 'de aansprakelijkheid van de organisatoren en van de in artikel 3, §1, bedoelde perso-
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nen', met name 'van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig', 'gedekt is door een 
bijzondere verzekering die aan de bepalingen van deze wet voldoet';

dat de betrokken verzekeringsovereenkomst, wat dat betreft, de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid dekt voor schade die de autocoureurs de toeschouwers berokkenen tijdens 
wedstrijden die door de verzekeringnemer georganiseerd worden overeenkomstig de wet 
van 21 november 1989;

dat de benadeelden die in die wet bedoeld worden, al diegenen zijn die 'schade hebben 
geleden welke grond oplevert voor de toepassing van deze wet, alsmede hun rechtverkrij-
genden' (artikel 1);

dat (de verweerder) te dezen een dergelijke benadeelde is in de zin van artikel 8 van die 
wet;

dat (de eiseres) te dezen de toepassing van die wet evenwel betwist, op grond dat, zelfs 
als het bestaan van een verkeersongeval is erkend in de zin van artikel 601bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek, die omschrijving niet zou zijn aangetoond in de zin van artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989;

dat aangenomen moet worden dat de wet een stelsel heeft willen invoeren 'waarbij die-
gene die een motorrijtuig in het verkeer brengt, namelijk de eigenaar of de houder, aan-
sprakelijk is voor de lichamelijke letsels voortvloeiend uit een ongeval waarbij zijn voer-
tuig betrokken is zonder noodzakelijk het bewijs van een fout zijnerzijds te moeten leve-
ren', doordat 'de bestuurder van het voertuig zo een kinetische kracht tot stand brengt die 
op zich reeds een onvermijdelijk risico creëert, zelfs al is de bestuurder een toonbeeld van 
voorzichtigheid' en dit met als doel een 'verbetering van de situatie van de zwakke wegge-
bruiker' (cfr.  conclusie van advocaat-generaal TH.  WERQUIN vóór Cass., 19 maart 2004, 
A.R. C.03.0037.F);

dat het wat dat betreft a priori niet gerechtvaardigd is om het begrip verkeersongeval 
zoals het in aanmerking genomen wordt voor de toepassing van artikel 601bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek te beperken, zelfs al heeft de wet van 21 november 1989, in tegenstel-
ling tot dat artikel, geen betrekking op de ongevallen die zich voordoen 'op een plaats die 
niet toegankelijk is voor het publiek';

dat de omstandigheid dat artikel 29bis van die wet, in tegenstelling tot artikel artikel 
601bis van het Gerechtelijk Wetboek, ook geldt voor de schade die een bestuurder opzet-
telijk heeft aangericht, niet relevant is om daaruit af te leiden dat een verkeersongeval an-
ders wordt omschreven voor de toepassing van die wet dan voor het bepalen van de be-
voegdheid van de politierechtbank, zoals hier is gebeurd, aangezien de opzettelijk toege-
brachte schade niet het gevolg is van een ongeval maar van een opzettelijke daad en dus 
niets te maken heeft met het begrip ongeval;

dat (de eiseres), op een al even irrelevante wijze, de beweging van een voertuig tijdens 
een automobielwedstrijd vergelijkt met de beweging van een voertuig dat als werktuig 
aangewend wordt en dat, in die omstandigheiden, niet aan het verkeer deelneemt, zodat 
een ongeval waarbij, in die omstandigheden, een voertuig betrokken is, uitgesloten is van 
de toepassing van de wet van 21 november 1989, die 'geen dekking biedt voor de schade 
die een motorrijtuig kan aanrichten wanneer het uitsluitend als een mechanisch toestel 
voor exploitatiedoeleinden aangewend wordt' (vgl., in die zin, Cass., 5 december 2003; 
Cass., 26 oktober 1972, Pas., I, 202);

dat, daarentegen, gelet op de concrete omstandigheden waarin het litigieuze ongeval 
zich heeft voorgedaan, namelijk langs een gesloten racecircuit dat evenwel toegankelijk is 
voor het publiek, aangenomen moet worden dat (de verweerder) het slachtoffer is gewor-
den van een verkeersongeval waarbij een voertuig is betrokken dat bestuurd werd door 
een verzekerde van (de eiseres) en dat hij zich in die omstandigheden kan beroepen op ar-
tikel 29bis van de wet van 21 november 1989;
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dat (de eiseres), gelet op het rechtstreekse recht dat voormeld artikel 29bis aan bepaalde 
slachtoffers toekent ten aanzien van de verzekeraar, (aan de verweerder), die het voordeel 
van die bepaling kan genieten, vergeefs een afstand van verhaal tegenwerpt tegen de be-
trokken verzekerden, die hij vóór het litigieuze ongeval ondertekend heeft;

dat (de eiseres) zich alleen aan de toepassing van dat artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989 kan onttrekken, indien zij aantoont dat het slachtoffer een onverschoonba-
re fout heeft begaan waartegen zij de exceptie kan tegenwerpen die in dat opzicht tijdens 
het betrokken ongeval bestond (zesde lid van §1 van dat artikel);

dat (de eiseres), in dat opzicht, aanbiedt om met alle rechtsmiddelen aan te tonen dat 
(de verweerder) in een verboden zone, tussen twee touwen, stond;

dat met elkaar overeenstemmende, in het debat gebrachte verklaringen te dezen even-
wel aantonen dat het litigieuze ongeval zich heeft voorgedaan buiten het wedstrijdpar-
cours, achter de touwen die dat circuit afbakenen;

dat, volgens getuigen, de betrokken plaats toegankelijk was voor de toeschouwers;
dat de enige, onduidelijke verklaring van de betrokken motorrijder, volgens welke (de 

verweerder) tussen twee afbakeningen stond, bevestigt dat hij naast het circuit was te-
rechtgekomen, maar niet bewijst dat die plaats verboden was voor het publiek of bijzon-
der gevaarlijk was;

dat hoe dan ook aangenomen moet worden 'dat krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzeke-
ring inzake motorrijtuigen, zoals het te dezen van toepassing is, de onverschoonbare fout 
die het slachtoffer het in het eerste lid van die paragraaf bedoelde recht op vergoeding 
ontzegt, de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst is waardoor degene die ze begaan 
heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had 
moeten zijn' (Cass., 10 maart 2006, A.R. C.05.0228.F, J.T. 2006, 625);

dat, in feite, de eventuele omstandigheid dat een deelnemer aan de wedstrijd de contro-
le over zijn voertuig verliest en het circuit verlaat, weliswaar een mogelijkheid is waarmee 
de toeschouwers van een dergelijke wedstrijd rekening moeten houden, maar dat deze 
omstandigheid zo betrekkelijk uitzonderlijk is dat een toeschouwer niet geacht kan wor-
den een onverschoonbare fout van een uitzonderlijke ernst te begaan wanneer hij zich op 
een plaats van het racecircuit bevindt die door touwen is afgezet;

dat, hoewel het risico weliswaar hoger is op de voor het publiek verboden plaatsen, de - 
zelfs foutieve - aanwezigheid op dergelijke plaatsen niet als een onverschoonbare fout kan 
worden aangemerkt bij gebrek aan bijzondere omstandigheden, die te dezen niet zijn aan-
gevoerd;

dat met betrekking tot het bedrag van de verschuldigde vergoeding moet worden vast-
gesteld dat er geen door derden betaalde vergoedingen zijn aangetoond en dat de voorge-
legde medische attesten gewag maken van verschillende maanden arbeidsongeschiktheid, 
wat de door de eerste rechter toegekende provisie van 4.000 euro rechtvaardigt, alsook 
zijn beslissing om een maatregel, bestaande in een medisch deskundigenonderzoek, te be-
velen, waarvan de bevestiging impliceert dat de zaak krachtens artikel 1068, tweede lid 
van het Gerechtelijk Wetboek naar hem moet worden verwezen".

Grieven
Artikel 29bis, §1, eerste lid van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het op de zaak van toepassing 
is, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, de verzeke-
raar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrijtuig, de li-
chamelijke schade van elk slachtoffer of van zijn rechthebbenden moet vergoeden, met in-
begrip van de kledijschade.



Nr. 64 - 25.1.08 HOF VAN CASSATIE 241 

Om die vergoedingsregeling te kunnen genieten, moet het slachtoffer met name aanto-
nen dat het een verkeersongeval betreft waarin een motorrijtuig betrokken is en dat er een 
oorzakelijk verband tussen het ongeval en de lichamelijke letsels bestaat.

Het begrip verkeersongeval dient weliswaar niet strikt te worden uitgelegd maar het be-
trokken voertuig moet, op het ogenblik van het ongeval, niettemin als een vervoermiddel 
rechtstreeks of onrechtstreeks aan het verkeer deelnemen of hiermee verbonden zijn. 

Een voertuig (te dezen een motorrijwiel) dat gebruikt wordt als middel om aan een 
wedstrijd deel te nemen die op een gesloten racecircuit gehouden wordt, kan, ook al is het 
terrein van dat circuit toegankelijk voor de toeschouwers, voor de toepassing van artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989 niet worden aangemerkt als een voertuig dat aan 
het verkeer deelneemt.

Wanneer, meer bepaald, het motorrijtuig zich verplaatst op een terrein dat niet toegan-
kelijk is voor het publiek maar voor een bepaald aantal personen die het recht hebben er te 
komen in de zin van artikel 2, §1 van de wet van 21 november 1989, zoals een gesloten 
racecircuit voor sportwedstrijden dat evenwel toegankelijk is voor het publiek, en in de 
loop van de wedstrijd schade berokkent, en dat voertuig bijgevolg als een middel voor 
sportwedstrijden gebruikt wordt, beantwoordt dergelijk ongeval niet aan het begrip ver-
keersongeval in de zin van artikel 29bis, §1 van die wet.

Te dezen blijkt uit de redenen van het bestreden vonnis dat het ongeval zich tijdens een 
motorcrosswedstrijd heeft voorgedaan nadat de bestuurder van het schadeveroorzakend 
voertuig de controle erover had verloren.

Aldus heeft de appelrechter vastgesteld dat het voertuig dan gebruikt werd als sport-
middel en niet als vervoermiddel, en dat het dus niet aan het verkeer deelnam.

Het bestreden vonnis kon bijgevolg niet zonder de in de aanhef van het middel opgege-
ven artikelen 2, §1 en 29bis, §1 van de wet van 21 november 1989 te schenden, beslissen 
dat het motorrijwiel deelnam aan het verkeer en dat het ongeval een verkeersongeval was 
in de zin van die bepalingen.

Het verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 29bis, §1, eerste lid van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het op de 
feiten van toepassing is, bepaalt dat, bij een verkeersongeval waarbij een motor-
rijtuig betrokken is, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtheb-
benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzonde-
ring van de stoffelijke schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aanspra-
kelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig 
overeenkomstig die wet.

Het begrip verkeersongeval in de zin van die bepaling betreft zowel een weg-
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is die op de openbare weg 
rijdt, als een soortgelijk ongeval dat zich voordoet op de terreinen die toeganke-
lijk zijn voor het publiek en de terreinen die niet toegankelijk zijn voor het pu-
bliek maar wel voor een zeker aantal personen.

Uit de omstandigheid dat het betrokken motorrijtuig op het ogenblik van het 
ongeval deelneemt aan een sportwedstrijd, kan niet worden afgeleid dat het on-
geval geen verkeersongeval is in de zin van de voormelde bepaling.

Het middel, waarin betoogd wordt dat "een voertuig dat gebruikt wordt als 
middel om aan een wedstrijd deel te nemen die op een gesloten racecircuit ge-
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houden wordt, ook al is het terrein van dat circuit toegankelijk voor de toeschou-
wers, voor de toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 niet 
kan worden aangemerkt als een voertuig dat aan het verkeer deelneemt", faalt 
naar recht.

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

25 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 65

1° KAMER - 25 januari 2008

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
ONDERZOEKSMAATREGEL - NIEUWE BESCHIKKINGEN - GEVOLG.

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - OPSTARTEN - TERMIJN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AARD VAN DE BESLISSING.

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - OPSTARTEN - VERZOEKER - TERMIJN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

4º DESKUNDIGENONDERZOEK - VOORSCHOT - BETWISTING.

5º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - APPELRECHTER DIE DE 
ZAAK TEN ONRECHTE NAAR DE EERSTE RECHTER VERWEZEN HEEFT - GERECHT OP VERWIJZING.

1º  De  appelrechter  die  zich  niet  ertoe  beperkt  een  door  de  eerste  rechter  bevolen  
onderzoeksmaatregel  geheel  of  gedeeltelijk  te  bevestigen, kan de zaak niet  naar die  
rechter verwijzen1. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)

2º De rechter die een deskundigenonderzoek beveelt en een termijn voor het indienen van  
het verslag bepaalt, kan ook een termijn bepalen waarbinnen de meest gerede partij het  
deskundigenonderzoek  moet  opstarten;  de  beslissing  om  een  dergelijke  termijn  te 
bepalen, vormt geen veroordelende beslissing. (Artt. 963, 976 en 1495 Ger.W.)

3º Het is de rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, niet verboden een termijn te 
bepalen voor het opstarten van het onderzoek door de partij die het gevorderd heeft of  
die bij de uitvoering ervan belang heeft. (Art. 875 Ger.W.)

4º Het arrest dat beslist dat de eiseres de deskundige binnen de maand van haar vordering  
een voorschot moet storten, ontzegt de partijen het recht niet om het door de deskundige 
gevraagde voorschot te betwisten en de rechter die het deskundigenonderzoek bevolen 
heeft,  te  vorderen om het  bedrag van  het  voorschot  te  bepalen  na  hen gehoord  te  
hebben. (Art. 990 Ger.W.)

1 Zie Cass., 14 okt. 2005, A.R. C.04.0408.F, A.C. 2005, nr. 513.
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5º Wanneer het Hof de beslissing van de appelrechter vernietigt, op grond dat hij de zaak 
onwettig naar de eerste rechter verwezen heeft,  verwijst het de zaak naar een ander  
gerecht in hoger beroep2. (Art. 1110, eerste lid Ger.W.)

(S. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0268.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijst erop dat "(de eiseres), in het kader van een tussen de partijen gerezen 

geschil over de nalatenschap, betoogt dat het proces-verbaal van vereffening van de nala-
tenschap haar nooit is voorgelegd en dat de handtekening en de paraaf die haar optreden 
moeten bevestigen, niet van haar zijn", dat de eiseres de valsheidsprocedure in burgerlijke 
zaken, bedoeld in de artikelen 895 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, voor de 
eerste rechter heeft ingeleid, dat de rechtbank van eerste aanleg, die van het geschil ken-
nisgenomen heeft, op 26 oktober 2001 en 15 november 2002 twee tussenarresten in de 
zaak heeft gewezen, en dat "het openbaar ministerie" op de terechtzitting van het hof van 
beroep "de nietigheid heeft opgeworpen van het beroepen vonnis" dat op 25 juni 2004 
door dezelfde rechtbank na voortgezette behandeling in de zaak is gewezen, "gelet op het 
feit dat het openbaar ministerie de valsheidsprocedure in burgerlijke zaken niet heeft bij-
gewoond, terwijl die procedure hem verplicht moet worden meegedeeld overeenkomstig 
artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek", en vernietigt, op het hoger beroep van de eise-
res tegen het voormelde vonnis van 25 juni 2004, dat de bij een eerder vonnis aangewezen 
deskundige vervangen heeft en zijn honoraria begroot heeft, dat vonnis op de volgende 
gronden:

"Het is een feit dat het openbaar ministerie niet aanwezig was bij de valsheidsprocedure 
in burgerlijke zaken, in strijd met het wettelijk vereiste. De sanctie voor niet-mededeling 
is nietigheid (artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek). Het gaat om een nietigheid die 
de openbare orde raakt en die niet, zoals de rechterlijke handeling, onderworpen is aan de 
artikelen 860 en 864 van datzelfde wetboek. Het beroepen vonnis moet nietig verklaard 
worden en het hof (van beroep) moet wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep 

2 Zie Cass., 26 feb. 2007, A.R. C.06.0077.N, A.C. 2007, gewezen op de andersl. concl. O.M.
Dit arrest voegt zich naar art. 1110, eerste lid Ger.W., en naar de beginselen die aan de grondslag van 
die bepaling liggen. Er is des te minder reden om hiervan af te wijken in een geschil waar de grond 
van de zaak nog berecht moet worden, daar de vernietiging zonder verwijzing, zoals beslist bij het 
arrest van 26 jan. 2007, de rechtspleging niet inkort, aangezien het gerecht in hoger beroep dat de 
bestreden beslissing gewezen heeft, daardoor van de zaak wordt gehaald en opnieuw aangewezen 
moet worden om ervan kennis te nemen.
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uitspraak doen bij wege van nieuwe beschikkingen".
In zijn beschikkend gedeelte vernietigt het arrest het beroepen vonnis en doet het, zoals 

het vermeldt in de hierboven weergegeven redenen, uitspraak bij wege van nieuwe be-
schikkingen, vervangt het de deskundige die oorspronkelijk was aangewezen en begroot 
het zijn kostenstaat.

Het arrest "verwijst de zaak naar de eerste rechter overeenkomstig artikel 1068, tweede 
lid van het Gerechtelijk Wetboek".

Grieven
Luidens artikel 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat de algemene regel 

bepaalt op grond waarvan het rechtscollege in hoger beroep de zaak aan zich trekt, "maakt 
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil 
zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep".

Van die  regel wordt,  zoals  artikel  1068,  tweede lid  van datzelfde wetboek bepaalt, 
slechts afgeweken indien de appelrechter "een in het aangevochten vonnis bevolen onder-
zoeksmaatregel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt". In dit geval wordt de zaak op grond van 
diezelfde tekst verwezen naar de eerste rechter.

Hieruit volgt noodzakelijkerwijs dat, aangezien het hof van beroep het eerste vonnis 
vernietigt, het hof de zaak aan zich moet trekken overeenkomstig de algemene regel (arti-
kel 1068, eerste lid), terwijl de in artikel 1068, tweede lid, bedoelde uitzondering niet van 
toepassing is.

Dit geldt zelfs wanneer de beslissing van het rechtscollege in hoger beroep, dat het eer-
ste vonnis vernietigd heeft en noodzakelijkerwijs bij wege van nieuwe beschikkingen uit-
spraak doet, niet verschilt van de beslissing van het beroepen vonnis.

Bijgevolg verantwoordt het arrest, dat de nietigheid van het beroepen vonnis vaststelt 
en dat vonnis vernietigt, verklaart uitspraak te doen en zulks ook doet bij wege van nieu-
we beschikkingen, zijn beslissing om de zaak naar de eerste rechter te verwijzen niet naar 
recht.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikelen 963, 965, 976, 990, 1138, inzonderheid 2° en 1495 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- algemeen beginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk de partijen met 

name het verloop van de rechtspleging bepalen.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het beroepen vonnis vernietigt en vermeldt dat het bij wege van nieuwe 

beschikkingen uitspraak doet, ontlast de deskundige die was aangewezen door het tussen-
vonnis, waartegen geen hoger beroep was ingesteld en dat op 14 juni 2002 was gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, die van het geschil kennisgenomen had 
ingevolge de valsheidsprocedure die de eiseres had ingesteld overeenkomstig de artikelen 
895 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, wijst een nieuwe deskundige aan, met de 
hem door het hof van beroep gegeven opdracht, en beveelt de eiseres om zich, met betrek-
king tot het opstarten van het deskundigenonderzoek, te voegen naar de volgende, in het 
arrest opgegeven richtlijn:

"Zegt dat (de eiseres) het deskundigenonderzoek moet benaarstigen binnen een maxi-
mumtermijn van twee maanden, te rekenen van de datum van uitspraak van dit arrest, en 
een voorschot aan de deskundige moet storten binnen de maand na haar vordering".

Grieven
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Eerste onderdeel
Hoewel uit de artikelen 963 en 976 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden afgeleid 

dat de rechter, die een deskundigenonderzoek beveelt, "een termijn bepaalt voor het indie-
nen van het verslag", staat geen enkele wettelijke bepaling hem toe de partijen een termijn 
op te leggen voor het opstarten van het bevolen deskundigenonderzoek.

Een veroordelende beslissing kan overeenkomstig artikel 1495 van het Gerechtelijk 
Wetboek in elk geval pas na de betekening ervan ten uitvoer worden gelegd.

Het arrest, dat de eiseres een termijn oplegt om "het deskundigenonderzoek te benaar-
stigen", en die termijn doet ingaan, niet vanaf de betekening van het arrest maar vanaf de 
uitspraak ervan, verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht (schending van de 
artikelen 963, 976 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig het beschikkingsbeginsel hebben de partijen het meesterschap over het 

geschil. Alleen zij - het initiatief kan door een van hen genomen worden - oordelen over 
de wenselijkheid om de bevolen onderzoeksmaatregel op te starten en over de termijn 
waarbinnen zij dit zullen doen. Luidens artikel 965 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
het deskundigenonderzoek in gang gezet door de meest gerede partij.

Het arrest, dat de eiseres een dwingende termijn oplegt voor het opstarten van het des-
kundigenonderzoek dat het beveelt, verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht 
(miskenning van het beschikkingsbeginsel en schending van de artikelen 965 en 1138, 2° 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde onderdeel
Artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de regels die van toepassing zijn op 

de consignatie, ter griffie, door de meest gerede partij, van het "voorschot om tot zeker-
heid te dienen" van de betaling van de erelonen en van de kosten van de deskundige.

Die tekst bepaalt met name dat die partij - en zelfs alle partijen - het recht hebben om 
het door de deskundige gevraagde voorschot te betwisten en te vragen dat dit voorschot 
bij beschikking zou worden bepaald, nadat de rechtbank de partijen heeft gehoord.

Het arrest, dat de eiseres beveelt "het voorschot aan de deskundige te storten binnen de 
maand" na het opstarten van het deskundigenonderzoek, is bijgevolg onwettig (schending 
van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de 

appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeelte-
lijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

Het arrest, dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart, vernietigt vervolgens 
het beroepen vonnis van 25 juni 2004 en ontlast, bij wege van nieuwe beschik-
kingen, de eerste  verweerster  van haar  deskundigenopdracht,  wijst  de tweede 
verweerster aan om haar te vervangen, omschrijft de deskundigenopdracht, net 
zoals de eerste rechter dat in zijn niet beroepen vonnis van 15 november 2002 
had gedaan, en bepaalt een aantal voorwaarden voor de uitvoering van die op-
dracht.

Aldus beperkt het arrest er zich niet toe een door de eerste rechter bevolen on-
derzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen; door de zaak naar die 
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rechter te verwijzen, schendt het arrest bijgevolg artikel 1068, tweede lid van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 963 en 976 van het Gerechtelijk Wetboek, die te dezen 

van toepassing zijn, moet de rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, een 
termijn bepalen voor het indienen van het verslag. Noch die bepalingen, noch 
enig andere bepaling ontzeggen de rechter de mogelijkheid om ook een termijn 
te bepalen waarbinnen de meest gerede partij het deskundigenonderzoek moet in 
gang zetten.

Voor het overige, en in tegenstelling tot wat het onderdeel veronderstelt, is de 
beslissing van het  arrest  die  "zegt  dat  (de eiseres)  het  deskundigenonderzoek 
moet in gang zetten binnen een maximumtermijn van twee maanden, te rekenen 
van de datum van uitspraak van dit arrest", geen veroordelende beslissing in de 
zin van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek, die gedwongen ten uitvoer 
kan worden gelegd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel  875  van het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  wanneer  een  onder-

zoeksmaatregel door de rechter bevolen niet binnen de gestelde termijnen is uit-
gevoerd, de meest gerede partij in alle aangelegenheden de zaak opnieuw ter zit-
ting kan brengen om te doen beslissen als naar recht.

Krachtens die bepaling kan de rechter die een onderzoeksmaatregel beveelt, de 
termijn bepalen waarbinnen de partij die ze gevorderd heeft of bij de uitvoering 
ervan belang heeft, het onderzoek moet opstarten, en kan de meest gerede partij, 
na overschrijding van die termijn, de zaak meteen opnieuw ter zitting brengen 
om te doen beslissen als naar recht.

Noch het beschikkingsbeginsel noch de in het middel bedoelde wettelijke be-
palingen verbieden de rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, een ter-
mijn te bepalen voor het in gang zetten van het onderzoek door de partij die het 
gevorderd heeft of die bij de uitvoering ervan belang heeft.

Het onderdeel, dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het arrest dat beslist dat de eiseres "de deskundige binnen de maand na haar 

vordering een voorschot moet storten", ontzegt de partijen het recht niet om het 
door de deskundige gevraagde voorschot te betwisten en de rechter die het des-
kundigenonderzoek bevolen heeft, te vorderen om het bedrag van het voorschot 
te bepalen na hen gehoord te hebben.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de zaak naar de eerste rechter 
verwijst.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de beslissing over de 

andere helft van die kosten aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

25 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. T'Kint.

Nr. 66

1° KAMER - 25 januari 2008

1º VORDERING IN RECHTE - ELEKTRONISCH BERICHT - UITWERKING.

2º WRAKING - ELEKTRONISCH BERICHT - UITWERKING.

1º  en  2°  Een  elektronisch  bericht  beantwoordt  aan  geen  van  de  vereisten  van  een  
vordering  in  rechte,  en  inzonderheid  van  een  vordering  tot  wraking,  zodat  het  geen 
enkele uitwerking heeft en geen enkel gevolg in rechte moet krijgen. (Art. 835 Ger.W.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Een elektronisch bericht is op 9 januari 2008 vanaf het adres s. @ wanadoo.fr 

verstuurd naar het adres j. @ just.fgov.be om de wraking voor te stellen van de 
vierde kamer van het Arbeidshof te Brussel, in het kader van het dossier dat op 
de algemene rol van dat rechtscollege is ingeschreven onder het nummer 46814.

Hoewel mevrouw de raadsheer Cappellini in dit bericht niet bij naam is ge-
noemd, heeft zij op 16 januari 2008 de bij artikel 836, eerste lid van het Gerech-
telijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld, die haar met redenen omkle-
de weigering, alsook die van de "vierde kamer", bevat om zich van de zaak te 
onthouden.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Een elektronisch bericht beantwoordt aan geen van de vereisten van een vorde-

ring in rechte, en inzonderheid van een vordering tot wraking, zodat het geen en-
kele uitwerking heeft en geen enkel gevolg in rechte mag krijgen.
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Dictum
Het Hof
Zegt dat er geen grond tot uitspraak bestaat.

25 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 67

3° KAMER - 28 januari 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - NIETIGHEID VAN DE 
OPZEGGING - ONTSLAG - VERDER UITVOEREN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - GEVOLG.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - NIETIGHEID VAN DE 
OPZEGGING - NIET INROEPEN VAN HET ONMIDDELLIJK ONTSLAG - GEVOLG.

3º AFSTAND VAN RECHT - STILZWIJGENDE AFSTAND - TAAK VAN DE RECHTER.

1º In geval  zowel de werkgever als de werknemer zich na de krachtens artikel 37, §1,  
vierde lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, ongeldige kennisgeving van de daardoor  
nietig zijnde opzegging verder hebben gedragen alsof er geen onmiddellijk ontslag heeft  
plaatsgevonden, kunnen de partijen door de rechter na een redelijke termijn beschouwd 
worden als afstand te hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen  
en dan blijft de arbeidsovereenkomst voortduren tot dat ze op een andere wijze wordt 
beëindigd1. (Art. 37, §1, vierde lid Arbeidsovereenkomstenwet)

2º Het afzien van het inroepen van het onmiddellijk ontslag houdt geen afstand in van de in  
voormeld artikel 37, §1, vierde lid, bepaalde absolute nietigheid van de opzegging of van 
het recht die in te roepen. (Art. 37, §1, vierde lid Arbeidsovereenkomstenwet)

3º De rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is en kan deze slechts  
afleiden uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn nu stilzwijgende afstand van 
recht niet vermoed wordt. (Art. 824, eerste en derde lid Ger.W.)

(B. T. MAES JAN N.V.)

ARREST

(A.R. S.07.0097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 januari 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

1 Zie  Cass.,  11  april  2005,  A.R.  S.04.0113.N,  A.C. 2005,  nr.  216;  Cass.,  25  april  2005,  A.R. 
S.03.0101.N, A.C. 2005, nr. 241; Cass., 30 mei 2005, A.R. S.04.0115.N, A.C. 2005, nr. 304.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 824, meer bepaald het eerste en het derde lid en 1042 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 6, 32, enig lid, 3° en 37, §1, meer bepaald het eerste en het vierde lid van 

de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts kan 

worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen verklaart  in het thans bestreden arrest  van 17 januari 

2006 het hoger beroep van eiser weliswaar ontvankelijk doch ongegrond en veroordeelt 
eiser tot de kosten in hoger beroep. Het hof bevestigt het vonnis van 23 februari 2005 van 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen waarbij eisers vordering tot het bekomen van een op-
zeggingsvergoeding, pro rata eindejaarspremie en het hierop verschuldigde vakantiegeld 
werd afgewezen en de tegenvordering van de verweerster tot het bekomen van een scha-
devergoeding wegens onregelmatige contractbreuk door eiser wordt ingewilligd tot be-
loop van 1 euro provisioneel, met veroordeling van de eiser in de kosten.

Het arbeidshof steunt zijn beslissing onder meer op volgende gronden (arrest vanaf p. 
4):

"5.1. De oorspronkelijke vordering
Met betrekking tot de opzeggingsbrief van 24 september 2002 houdende kennisgeving 

van de opzegging uitgaande van de NV door afgifte van een geschrift, beslisten de eerste 
rechters, conform het bepaalde van artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeidsovereenkom-
stenwet, terecht tot de absolute nietigheid ervan, zonder dat deze nietigheid het door de af-
gifte van diezelfde brief gegeven ontslag aantast.

Wanneer, zoals ten deze, de opzegging nietig is, bevat het ontslag geen geldige tijdsbe-
paling, zodat de arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk beëindigd is.

De nietigheid van de aldus gegeven opzegging kan niet worden gedekt door enige han-
deling van de heer B..

Anders dan de heer B. voorhoudt, impliceert het voorgaande evenwel niet dat de nietig-
heid van de opzegging van rechtswege het einde van de arbeidsovereenkomst inhoudt en 
dat het ontslag op dat ogenblik juridisch een feit is.

De arbeidsovereenkomst eindigt immers pas wanneer de geadresseerde van de nietige 
opzegging zich op de nietigheid van de opzegging beroept en het onrechtmatig ontslag 
door de werkgever vaststelt.

De stelling van W. R. (...) dat de absolute nietigheid door de werknemer weliswaar niet 
kan worden gedekt, doch dat deze het recht kan verliezen om later nog het ontslag in te 
roepen, wanneer hij dit niet doet binnen een redelijke bedenktijd, in casu na de overhandi-
ging van de opzeggingsbrief, wordt thans volledig onderschreven door de recente recht-
spraak van het Hof van Cassatie.

Het Hof van Cassatie overweegt terecht in zijn arresten van 11 april 2005 (...), van 25 
april 2005 (...) en van 30 mei 2005 (...) dat, ingeval zowel de werkgever als de werknemer 
zich na de kennisgeving van de ongeldige opzegging verder hebben gedragen alsof er 
geen  onmiddellijk  ontslag  heeft  plaatsgevonden,  de  nietigheid  van  de  opzegging  niet 
wordt gedekt (of in geval van artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeidsovereenkomstenwet 
kan die nietigheid zelfs niet worden gedekt), maar na een redelijke termijn kan aanvaard 
worden dat partijen afstand hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te 
roepen.
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Het Hof (van Cassatie) voegt eraan toe dat in deze omstandigheden de arbeidsovereen-
komst gewoon blijft voortduren totdat zij op een andere wijze wordt beëindigd.

In deze moet worden vastgesteld dat geen van de partijen, binnen een redelijke bedenk-
tijd, de nietigheid van de opzegging en het daaruit voortspruitende onmiddellijk ontslag 
hebben ingeroepen, wel integendeel.

Partijen hebben zich gedurende bijna twee volle maanden na de ongeldige opzegging 
gedragen alsof er geen onmiddellijk ontslag had plaatsgevonden.

Het staat immers niet ter discussie dat de NV de heer B. na het gegeven ontslag op 24 
september 2002 verder werk heeft laten verrichten in de overeengekomen voorwaarden en 
dat de heer B. zonder enig voorbehoud daadwerkelijk verder heeft gewerkt onder het ge-
zag van de NV en dat hij hiervoor tot en met 18 november 2002 het overeengekomen loon 
heeft ontvangen.

Evenmin heeft de heer B. daartegen enig protest geuit.
Ook de omstandigheid dat de heer B. na de nietige opzegging in datum van 25 oktober 

2002 een tegenopzegging heeft gegeven, geeft duidelijk en ondubbelzinnig aan dat de 
heer B. opteerde voor een verdere voortzetting van de arbeidsrelatie alsof er geen ontslag 
werd gegeven.

Partijen hebben bijgevolg na het gegeven ontslag hun arbeidsovereenkomst verder wil-
len uitvoeren en hebben deze overeenkomst ook effectief verder uitgevoerd, zodat de ar-
beidsovereenkomst gedurende de termijn waarin de arbeidsprestaties werden voortgezet, 
is blijven voortbestaan.

Uit de uitvoering van die arbeidsovereenkomst blijkt zowel het bestaan, de inhoud van 
de overeenkomst alsook de wil van partijen om de uitvoering van de bestaande arbeids-
overeenkomst na te streven.

Door het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na de nietige opzegging wordt het 
door de NV gegeven ontslag op 24 september 2002 ongedaan gemaakt. Partijen hebben 
immers de redelijke termijn kennelijk overschreven en hebben afstand gedaan van het 
recht de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in te roepen.

Uit wat voorafgaat volgt dat de heer B. zich achteraf niet meer kan beroepen op het on-
middellijk ontslag gegeven op 24 september 2002 om een opzeggingsvergoeding te vor-
deren, zoals terecht door de eerste rechters werd beslist.

Deze feitelijke vaststellingen leiden echter evenzeer tot het besluit dat de arbeidsover-
eenkomst na 24 september 2002 is blijven voortbestaan.

Gelet op de hierboven voornoemde cassatierechtspraak, die het (arbeids)hof volledig 
bijtreedt, kan de stelling van de heer K. S., ontwikkeld in zijn doctoraatsproefschrift, niet 
worden onderschreven door het (arbeids)hof zodat het hierop niet verder dient in te gaan.

Of partijen zich bewust waren van de nietigheid van de op 24 september 2002 gegeven 
opzegging en de juridische consequenties van deze nietigheid, is daarbij volstrekt irrele-
vant.

Rest tenslotte de vraag door wie en op welke wijze de arbeidsovereenkomst in deze 
daadwerkelijk werd beëindigd.

Terecht hebben de eerste rechters in dit verband vastgesteld dat de heer B. de bestaande 
arbeidsovereenkomst tussen partijen eenzijdig en op onrechtmatige wijze beëindigde door 
onwettig afwezig te blijven van het werk sinds 19 november 2002.

In de gegeven omstandigheid is ook het (arbeids)hof van oordeel, samen met de eerste 
rechters, dat de heer B. niet gerechtigd is op de door hem gevorderde opzeggings-vergoe-
ding, de eindejaarspremie noch op het vakantiegeld bij indiensttreding (lees: uitdiensttre-
ding) daarop.
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Het hoger beroep van de heer B. is wat dit punt betreft ongegrond. 
5.2. De oorspronkelijke tegenvordering
Sub 5.1. van dit arrest besliste het (arbeids)hof dat partijen na het door de NV gegeven 

ontslag op 24 september 2002 de arbeidsovereenkomst verder hebben uitgevoerd tot de 
overeenkomst door de heer B. op 19 november 2002 eenzijdig en op onrechtmatige wijze 
werd beëindigd, zodat de verjaringstermijn van de uit de arbeidsovereenkomst ontstane 
rechtsvorderingen overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van dan 
af een aanvang neemt (...).

Uit wat voorafgaat volgt dat de tegenvordering van de NV, ingesteld bij conclusie van 
17 november 2003, binnen het jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst werd inge-
steld, zodat er van verjaring geen sprake kan zijn.

De eerste rechters hebben bijgevolg terecht de door de NV gevorderde schade-vergoe-
ding toegekend, zodat het hoger beroep van de heer B. wat dit punt betreft ongegrond is".

Grief
Eerste onderdeel
Luidens artikel 32, enig lid, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten, kan een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst worden beëin-
digd door de wil van één van de partijen, wat, overeenkomstig artikel 37, §1, eerste lid 
van dezelfde wet kan geschieden door opzegging.

Overeenkomstig het vierde lid van genoemd artikel 37, §1, kan, indien de opzegging, 
zoals te dezen, uitgaat van de werkgever, de kennisgeving van de opzegging, op straffe 
van nietigheid, enkel geschieden bij een ter post aangetekende brief of bij een gerechts-
deurwaardersexploot, met dien verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken 
en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld.

De regel,  neergelegd in artikel 37, §1, vierde lid van de genoemde Arbeidsovereen-
komstenwet, is derhalve, zoals door eiser in conclusie aangevoerd (conclusie in hoger be-
roep p. 3, derde alinea) van openbare orde, wat onder meer blijkt uit de sanctie van abso-
lute nietigheid en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid voor de werknemer de nietig-
heid te dekken en verplichting voor de rechter deze nietigheid ambtshalve in te roepen.

Het arbeidshof stelt in de bestreden beslissing vast dat de verweerster, als werkgever, 
de eiser op 24 september 2002 ontsloeg met opzegtermijn, door loutere afgifte van de op-
zeggingsbrief. Het arbeidshof oordeelde, zonder op dit vlak te worden aangevochten, dat 
deze opzegging overeenkomstig genoemd artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeidsover-
eenkomstenwet absoluut nietig is, zodat het ontslag geen geldige tijdsbepaling bevatte en 
de arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk beëindigd was.

Het arbeidshof oordeelt evenwel dat de partijen, en meer bepaald de eiser, door de ver-
dere uitvoering van de overeenkomst na 24 september 2002 en door zich pas op 19 no-
vember 2002 te beroepen op de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst op 24 
september 2002, hebben afstand gedaan, in de zin van artikel 824, eerste lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek, dat met toepassing van artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek toepasse-
lijk is op de rechtsmiddelen, van het recht om de onmiddellijke beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst in te roepen.

Een rechtssubject kan, mede gelet op artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, luidens het-
welk aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, door bijzondere 
overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan, en op artikel 6 van de genoemde Ar-
beidsovereenkomstenwet, luidens hetwelk alle met de bepalingen van de wet en haar uit-
voeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten 
van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren, geen afstand doen van 
rechten waarover de wet hem verbiedt te beschikken.
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Het arbeidshof kon derhalve niet wettig oordelen dat de eiser door zijn gedraging en 
door de ontstentenis om zich binnen een redelijke termijn te beroepen op het onmiddellijk 
ontslag ingevolge onregelmatige kennisgeving van de opzegging, afstand had gedaan van 
zijn recht zich op dit onmiddellijk ontslag te beroepen.

Het arbeidshof schendt derhalve artikelen 824, meer bepaald het eerste lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek, 1042 van het voornoemd wetboek, 6, 32, enig lid, 3° en 37, §1, meer 
bepaald het eerste en vierde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten en 6 van het Burgerlijk Wetboek en kon dienvolgens evenmin wettig eisers aan-
spraken op vergoeding afwijzen, verweersters tegenvordering toekennen en de eiser tot de 
kosten veroordelen.

Tweede onderdeel
Luidens artikel 32, enig lid, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten, kan een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst worden beëin-
digd door de wil van één van de partijen, wat, overeenkomstig artikel 37, §1, eerste lid 
van dezelfde wet kan geschieden door opzegging.

Luidens het vierde lid van genoemd artikel 37, §1, kan, indien de opzegging, zoals te 
dezen, uitgaat van de werkgever, de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietig-
heid, enkel geschieden bij een ter post aangetekende brief of bij een gerechtsdeurwaar-
dersexploot, met dien verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken en dat 
ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld.

De regel, neergelegd in artikel 37, §1, vierde lid van de genoemde Arbeidsovereen-
komstenwet, is derhalve, zoals door de eiser in conclusie aangevoerd (conclusie in hoger 
beroep, p. 3, derde alinea) van openbare orde, wat onder meer blijkt uit de sanctie van ab-
solute nietigheid en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid voor de werknemer de nie-
tigheid te dekken en verplichting voor de rechter deze nietigheid ambtshalve in te roepen.

Het arbeidshof stelt in de bestreden beslissing vast dat de verweerster, als werkgever, 
de eiser op 24 september 2002 ontsloeg met opzegtermijn, door loutere afgifte van de op-
zeggingsbrief. Het arbeidshof oordeelde, zonder op dit vlak te worden aangevochten, dat 
deze opzegging overeenkomstig genoemd artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeidsover-
eenkomstenwet absoluut nietig is, zodat het ontslag geen geldige tijdsbepaling bevatte en 
de arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk beëindigd was.

Het arbeidshof oordeelt evenwel dat de partijen, en dus ook de eiser, hebben afstand ge-
daan, in de zin van artikel 824, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, van het recht om 
de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in te roepen.

Het arbeidshof leidt de stilzwijgende afstand van het recht om zich op het onmiddellijk 
ontslag te beroepen, af uit volgende omstandigheden:

- geen van de partijen heeft binnen een redelijke bedenktijd de nietigheid van de opzeg-
ging en het daaruit voortspruitende onmiddellijk ontslag ingeroepen (arrest p. 5, derde ali-
nea),

- partijen hebben zich gedurende bijna twee volle maanden na de ongeldige opzegging 
gedragen  alsof  er  geen  onmiddellijk  ontslag  had  plaatsgevonden  (arrest  p.  5,  vierde 
alinea),

- de eiser heeft zonder enig voorbehoud verder gewerkt onder het gezag van de werkge-
ver en heeft hiervoor tot en met 18 november 2002 het overeengekomen loon ontvangen 
(arrest p. 5, vijfde alinea, eerste lid),

- de eiser heeft geen protest geuit tegen het ontvangen van het loon (arrest p. 5, vijfde 
alinea, tweede lid),

- de eiser heeft op 25 oktober 2002 een tegenopzegging gegeven (arrest p. 5, zesde ali-
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nea),
- partijen hebben de wil gehad de bestaande arbeidsovereenkomst verder uit te voeren 

(arrest p. 5, derde laatste alinea),
- het is volstrekt irrelevant of partijen zich bewust waren van de nietigheid van de op 24 

september 2002 gegeven opzegging en de juridische consequenties van deze nietigheid.
Luidens een algemeen rechtsbeginsel, zoals bevestigd in artikel 824, derde lid van het 

Gerechtelijk Wetboek, kan zoals door eiser in conclusie aangevoerd (conclusie in hoger 
beroep p. 7, derde laatste alinea), de stilzwijgende afstand van een recht niet worden ver-
moed en slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

De eiser preciseerde in dat verband:
"Afstand van recht wordt niet vermoed maar kan enkel worden afgeleid uit feiten die 

voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. Welnu, het is zeker niet zo dat het verder leve-
ren van arbeidsprestaties voor geen andere uitleg vatbaar is dan als een herroeping van het 
ontslag in onderling akkoord of als een afstand van het recht om het ontslag in te roepen. 
Netzomin is het feit van een tegenopzegging te hebben gedaan voor geen enkele andere 
uitleg vatbaar dan als een verzaking aan het recht om alsnog het ontslag in te roepen.

Met S. en D.V. meent de heer B. dat het veeleer voor de hand ligt dat partijen hun ge-
drag hebben afgestemd op de veronderstelling dat er een geldige opzegging gebeurd is. 
Met andere woorden: De geleverde prestaties in deze periode vloeiden louter voort uit de 
voorlopige uitwerking van de (...) vernietigbare opzegging. (...).

Indien de heer B. na ontvangst van de ontslagbrief verder arbeidsprestaties leverde dan 
was dit dus enkel omdat hij verkeerdelijk in de veronderstelling leefde dat zijn arbeids-
overeenkomst op een geldige manier was opgezegd en hij dacht gehouden te zijn een op-
zeggingstermijn van drie maanden vanaf 1 oktober 2002 te presteren. Het is vanuit die-
zelfde veronderstelling dat de heer B. op 25 oktober 2002 een tegenopzegging deed".

Aldus voerde de eiser aan dat het leveren van arbeidsprestaties en het geven van een te-
genopzegging in zijnen hoofde waren geschied vanuit een bepaalde overtuiging of gees-
tesgesteldheid, met name in de veronderstelling dat zijn arbeidsovereenkomst op een gel-
dige wijze was opgezegd door de werkgever, zodat hij gehouden was een opzegtermijn te 
presteren van drie maanden vanaf 1 oktober 2002.

Wanneer  door  de werknemer aangevoerd wordt dat bepaalde gedragingen in  zijnen 
hoofde moeten begrepen worden in het licht van een welbepaalde geestesgesteldheid of 
toegedane overtuiging, kan de rechter niet zonder vast te stellen dat deze geestesgesteld-
heid of overtuiging volkomen ongeloofwaardig of ongegrond waren, deze geestesgesteld-
heid of overtuiging uitsluiten als "volstrekt irrelevant" bij de toepassing van een rechtsfi-
guur, zoals de afstand van recht, die vereist dat feiten, zoals een gedraging, slechts op een 
eenduidige manier kunnen worden geïnterpreteerd.

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig besluiten tot een afstand van recht in hoofde 
van eiser om zich op het bestaan van een onmiddellijk ontslag door verweerster te beroe-
pen, met de vaststelling dat bepaalde aanvoeringen "volstrekt irrelevant" waren, daar waar 
deze aanvoeringen er toe strekten aan te tonen dat de feiten, waaruit de afstand van recht 
zou worden afgeleid, voor een andere uitlegging vatbaar waren.

Het arbeidshof schendt bijgevolg artikel 824, meer bepaald het eerste en derde lid van 
het  Gerechtelijk  Wetboek  en  artikel  1042  van  het  hetzelfde  wetboek,  met  toepassing 
waarvan voornoemd artikel  op de  rechtsmiddelen  van toepassing  is,  en het  algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts kan worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en kon dienvolgens niet wettig eisers 
vordering afwijzen, verweersters tegenvordering toekennen en de eiser tot de kosten ver-
oordelen (schending van de in de aanhef van het middel aangevoerde wetsbepalingen).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 37, §1, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, heeft 

ieder der partijen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur het recht die 
overeenkomst te beëindigen door opzegging aan de andere.

Krachtens artikel 37, §1, vierde lid, kan de kennisgeving van de opzegging, in-
dien de opzegging uitgaat van de werkgever, op straffe van nietigheid enkel ge-
schieden bij aangetekende brief die uitwerking heeft de derde dag na de datum 
van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien verstande dat 
de  werknemer  die  nietigheid  niet  kan  dekken en dat  ze  door  de  rechter  van 
ambtswege wordt vastgesteld.

2. De nietigheid van de opzegging tast evenwel de geldigheid van het ontslag 
niet aan.

Geen enkele wetsbepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van 
bepaalde vormen.

3. Wanneer de opzegging nietig is, bevat het ontslag geen geldige tijdsbepa-
ling, zodat de arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk is beëindigd, ook al 
vermeldt de ontslagbrief een latere datum.

In geval evenwel zowel de werkgever als de werknemer zich na de krachtens 
artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeidsovereenkomstenwet ongeldige kennisge-
ving van de daardoor nietig zijnde opzegging verder hebben gedragen alsof er 
geen  onmiddellijk  ontslag  heeft  plaatsgevonden,  kunnen  de  partijen  door  de 
rechter na een redelijke termijn beschouwd worden als afstand te hebben gedaan 
van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen.

De arbeidsovereenkomst blijft dan voortduren totdat ze op een andere wijze 
wordt beëindigd.

Het staat de partij die door een dergelijke nietige opzegging onmiddellijk ont-
slag heeft gekregen, vrij zich al dan niet op de onmiddellijke beëindiging van de 
overeenkomst te beroepen.

Het afzien van het inroepen van het onmiddellijk ontslag houdt geen afstand in 
van de in voormeld artikel 37, §1, vierde lid, bepaalde absolute nietigheid van de 
opzegging of van het recht die in te roepen.

4.  De appelrechters  stellen vast  dat  de verweerster  de arbeidsovereenkomst 
heeft opgezegd in strijd met voormeld artikel 37, §1, vierde lid van de Arbeids-
overeenkomstenwet.

Zij oordelen daaropvolgend dat uit de verdere uitvoering van die arbeidsover-
eenkomst, "zowel het bestaan, de inhoud van de overeenkomst alsook de wil van 
de partijen om de uitvoering van de bestaande arbeidsovereenkomst na te stre-
ven", blijkt.

De appelrechters laten met die redenen niet toe afstand te doen van de in arti-
kel 37, §1, vierde lid, bepaalde absolute nietigheid van de opzegging en ver-
mochten op grond daarvan naar recht te beslissen dat de eiseres zich niet op het 
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onmiddellijk ontslag door de verweerster heeft beroepen en dat de partijen de ar-
beidsovereenkomst hebben verder gezet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
5. De rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is. 
De stilzwijgende afstand van recht wordt niet vermoed en kan slechts worden 

afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn. 
6. Op grond van de in het onderdeel weergegeven feitelijke vaststellingen van 

het arrest oordelen de appelrechters wettig dat hieruit niet anders was af te leiden 
dan dat de beide partijen afstand hebben gedaan van het recht het onmiddellijk 
ontslag op het ogenblik dat de nietige opzegging werd gegeven, in te roepen.

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

28 januari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 68

2° KAMER - 29 januari 2008

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE – ART. 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ONDERSCHEID 
INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ 
ART. 235BIS OF DE ARTT. 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES - 
VERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 G.W. - VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN CASSATIE - AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
ART. 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID 
VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ART. 235BIS OF DE 
ARTT. 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES - VERENIGBAARHEID VAN DIT 
ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 G.W. - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - 
AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG.

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE – ART. 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - CONTROLE VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN EEN OBSERVATIE OF INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN 
EEN HUISZOEKING OF TELEFOONTAP - VERGELIJKBARE OPSPORINGSMETHODES WAT DE SCHENDING 
VAN HET PRIVÉLEVEN BETREFT - ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN 
EEN KOPIE VAN HET STRAFDOSSIER EN INZAKE DE TERMIJN VAN INZAGE IN HET STRAFDOSSIER - 
CASSATIEMIDDEL DAT DE ONVERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 
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11 G.W. AANVOERT - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
ARTIKEL 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN 
EEN OBSERVATIE OF INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN EEN HUISZOEKING OF 
TELEFOONTAP - VERGELIJKBARE OPSPORINGSMETHODES WAT DE SCHENDING VAN HET PRIVÉLEVEN 
BETREFT - ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN KOPIE VAN 
STRAFDOSSIER EN INZAKE DE TERMIJN VAN INZAGE IN HET STRAFDOSSIER - CASSATIEMIDDEL DAT DE 
ONVERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 G.W. AANVOERT - 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE – ART. 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - CONTROLE VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN EEN OBSERVATIE OF INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN 
EEN HUISZOEKING OF TELEFOONTAP - VERGELIJKBARE OPSPORINGSMETHODES WAT DE SCHENDING 
VAN HET PRIVÉLEVEN BETREFT - ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID TOT HET VOEREN VAN EEN 
CONTRADICTOIR DEBAT IN AANWEZIGHEID VAN ALLE PROCESPARTIJEN - CASSATIEMIDDEL DAT DE 
ONVERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 G.W. AANVOERT - 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE – 
ART. 26, §1, 3° BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN 
EEN OBSERVATIE OF INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN EEN HUISZOEKING OF 
TELEFOONTAP - VERGELIJKBARE OPSPORINGSMETHODES WAT DE SCHENDING VAN HET PRIVÉLEVEN 
BETREFT - ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID TOT HET VOEREN VAN EEN CONTRADICTOIR 
DEBAT IN AANWEZIGHEID VAN ALLE PROCESPARTIJEN - CASSATIEMIDDEL DAT DE 
ONVERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 G.W. AANVOERT - 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1º en 2° Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval  
van  de  controle  van  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  en  infiltratie  bij  
toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, artikel 416,  
tweede lid Wetboek van Strafvordering, een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering, en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen  
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, aan de ene kant en de procedure van  
artikel  235bis,  aan de andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst  of  dit  
onderscheid wel verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10  
en  11  Grondwet,  stelt  het  hierover  ambtshalve  een  prejudiciële  vraag  aan  het  
Grondwettelijk Hof1. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)

3º en 4° Wanneer in een middel wordt aangevoerd dat artikel 235ter §2, derde lid Wetboek  
van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met het artikel  
6 E.V.R.M. en artikel 14 I.V.B.P.R., schendt, voor zover dat personen die het voorwerp 
zijn  van  observatie  voor  de  controle  van  de  regelmatigheid  van  die  observatie  niet  
toegelaten worden om een kopie te verkrijgen van het strafdossier en slechts over een  
periode van 48 uren beschikken om inzage te doen in het strafdossier, terwijl andere  
personen, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat zij het voorwerp uitmaken 
van een even ingrijpende schending van hun privé-leven, zoals die zich voordoet bij een 
beschikking  tot  huiszoeking  of  een  beschikking  tot  telefoontap,  de  regelmatigheid 
daarvan  wél  aan  de  hand  van  een  kopie  van  het  strafdossier  kunnen  toetsen  en  
eveneens over een langere periode dan 48 uren beschikken om die regelmatigheid te  
controleren, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, §1, 
3° Bijzondere Wet Arbitragehof)

1 Cass., 2 okt. 2007, A.R. P.07.0988.N, A.C. 2007; 30 okt. 2007, A.R. P.07.1150.N, A.C. 2007, met 
conclusie eerste advocaat-generaal DE SWAEF.
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5º en 6° Wanneer in een middel wordt aangevoerd dat de artikelen 47sexies, §3, 1°, 2°, 3°  
en  5°  en  47septies,  §2,  in  samenhang  met  het  artikel  235ter,  §2  Wetboek  van 
Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met het artikel  
6 E.V.R.M.,  schenden,  voor  zover  dat  de  personen  die  het  voorwerp  zijn  van  de 
bijzondere  opsporingsmethode  observatie,  niet  toegelaten  worden  om  in  een 
contradictoir debat, in aanwezigheid van alle procespartijen aan de hand van alle stukken 
van het strafdossier met de nodige tijd en faciliteiten en met het tegensprekelijk horen  
van  getuigen,  de  regelmatigheid  te  betwisten  van  de  bijzondere  opsporingsmethode 
observatie, terwijl andere personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat  
zij het voorwerp uitmaken van een beschikking tot huiszoeking of een beschikking tot  
telefoontap, wel worden toegelaten om in een contradictoir debat, in aanwezigheid van 
alle procespartijen aan de hand van alle stukken van het strafdossier met de nodige tijd  
en  faciliteiten  en  met  het  tegensprekelijk  horen  van  getuigen,  de  regelmatigheid  te 
betwisten van de beschikking tot huiszoeking of de beschikking tot telefoontap, stelt het  
Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.  (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet 
Arbitragehof)

(I.)

ARREST

(A.R. P.06.0898.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Het Hof heeft bij arrest van 31 oktober 2006 het Grondwettelijk Hof een preju-

diciële vraag gesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 109/2007 van 26 juli 2007 vastge-

steld dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp was. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslager heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschuldi-

gingstelling dat overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering con-
trole uitoefent over de toepassing van hier de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie. 

2. Artikel 235ter, § 6 Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de con-
trole van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen rechtsmiddel openstaat. Dit bracht met zich dat daartegen geen cassatiebe-
roep kon worden ingesteld. 

Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 
artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. Aldus is het gemeen 
recht terug toepasselijk. 

3. Artikel 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen voor-
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bereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen 
vonnissen van dezelfde soort cassatieberoep eerst openstaat na het eindarrest of 
het eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten 
of vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden in-
geroepen.

Artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat het 
vorige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen in-
zake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aan-
sprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uit-
spraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkom-
stig artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. 

4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig ar-
tikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de toepassing 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, is enerzijds een 
voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uitzonderingen ver-
meld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Hieruit volgt dat te-
gen dit arrest maar eerst cassatieberoep openstaat na het eindarrest of eindvonnis. 

Bijgevolg zou het cassatieberoep niet ontvankelijk zijn. 
5. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de 

kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging of in de 
andere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak, de regelmatigheid van de 
rechtspleging. 

Anders dan in het geval van een controle van de bijzondere opsporingsmetho-
den observatie en infiltratie, laat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering onmiddellijk cassatieberoep toe tegen het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling  gewezen  bij  toepassing  van  artikel  235bis  Wetboek  van 
Strafvordering. De procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering van 
de ene kant en de procedure van artikel 235bis van de andere kant zijn evenwel 
dermate vergelijkbaar dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met 
het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet. 

Het Hof stelt hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwette-
lijk Hof. 

6. De eiser werpt in zijn vóór het arrest van het Hof van 31 oktober 2006 inge-
diende memorie twee andere prejudiciële vragen op. 

Een goede rechtspleging vereist hier dat deze vragen nu reeds aan het Grond-
wettelijk Hof worden gesteld. 

Dictum
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof zal geantwoord 

hebben op volgende prejudiciële vragen:
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1. “Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt 
voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeen-
komstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvordering dat 
een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassa-
tieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge-
wezen met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering be-
treffende het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging dat een ge-
lijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing van artikel 235-
ter van het Wetboek van Strafvordering?”

2. “Schendt artikel 235ter, §2 derde lid Wetboek van Strafvordering de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 E.V.R.M. en arti-
kel 14 I.V.B.P.R. voorzover dat personen die het voorwerp zijn van observatie 
voor de controle van de regelmatigheid van die observatie niet toegelaten worden 
om een kopie te verkrijgen van het strafdossier en slechts over een periode van 
48 uren beschikken om inzage te doen in het strafdossier, terwijl een categorie 
van andere personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat zij het 
voorwerp uitmaken van een even ingrijpende schending van hun privéleven, zo-
als die zich voordoet bij een beschikking tot huiszoeking of een beschikking tot 
telefoontap, de regelmatigheid daarvan wél aan de hand van een kopie van het 
strafdossier kunnen toetsen en eveneens over een langere periode dan 48 uren 
beschikken om die regelmatigheid te controleren?”

3. “Schenden de artikelen 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5° en 47septies, §2, in sa-
menhang met het artikel 235ter, § 2 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 E.V.R.M. voorzover dat 
de personen die het voorwerp zijn van de bijzondere opsporingsmethode obser-
vatie, niet toegelaten worden om in een tegensprekelijk debat, in aanwezigheid 
van alle procespartijen aan de hand van alle stukken van het strafdossier met de 
nodige tijd en faciliteiten en met het tegensprekelijk horen van getuigen, de re-
gelmatigheid te betwisten van de bijzondere opsporingsmethode observatie ter-
wijl een categorie van andere personen die zich in een vergelijkbare situatie be-
vinden omdat zij het voorwerp uitmaken van een beschikking tot huiszoeking of 
een beschikking tot telefoontap, wel worden toegelaten om in een tegenspreke-
lijk debat in aanwezigheid van alle procespartijen aan de hand van alle stukken 
van het strafdossier met de nodige tijd en faciliteiten en met het tegensprekelijk 
horen van getuigen, de regelmatigheid te betwisten van de beschikking tot huis-
zoeking of de beschikking tot telefoontap?”

Houdt ook de beslissing over de kosten aan. 

29 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. E. Baeyens, Brussel en H. Rieder, Gent.
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Nr. 69

2° KAMER - 29 januari 2008

1º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - BEGRIP - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN.

2º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - VOORWERP.

3º DOUANE EN ACCIJNZEN – ART. 42, EERSTE LID WET 
ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 
2003 - DRAAGWIJDTE VAN DE WETSWIJZIGING.

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ART. 42, EERSTE LID WET 
ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING – ART. 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 
2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - WERKING 
IN DE TIJD.

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN – ART. 42, 
EERSTE LID WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING – ART. 320 PROGRAMMAWET VAN 22 
DEC. 2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - 
GEVOLG.

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCAAL STELSEL - 
ARTIKEL 15, EERSTE LID WET VAN 3 APRIL 1997 - WETSWIJZIGING INGEVOLGE ART. 324 
PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - DRAAGWIJDTE VAN DE WETSWIJZIGING.

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCAAL STELSEL – 
ART. 15, EERSTE LID WET VAN 3 APRIL 1997 - WETSWIJZIGING – ART. 324 PROGRAMMAWET 
VAN 22 DEC. 2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT 
- WERKING IN DE TIJD.

8º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE 
TABAK - FISCAAL STELSEL – ART. 15, EERSTE LID WET VAN 3 APRIL 1997 - WETSWIJZIGING – 
ART. 324 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR 
ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - GEVOLG.

1º en 2° De bendevorming van artikel 322 Strafwetboek, vereist een vereniging van fysieke 
personen,  georganiseerd  met  het  oog  op  de  uitvoering  van  het  oogmerk  van  die  
vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op personen of op eigendommen;  
het  voorwerp  van  dit  misdrijf  is  de  bendevorming  zelf  en  niet  de  daarvan  te 
onderscheiden misdrijven die het oogmerk van de bende zijn1.

3º, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° Artikel 42, eerste lid Wet Accijnsproducten en artikel 15, eerste lid  
wet van 3 april 1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen,  
sedert hun wijziging door, respectievelijk, artikel 320 en 324 van de Programmawet van 
22 december  2003,  dat  de accijns  die  verschuldigd is  op  accijnsproducten,  die naar  
aanleiding  van  een  overtreding  op  basis,  al  naar  het  geval,  van  artikel  39  Wet  
Accijnsproducten,  of  van  artikel  13  van  de  wet  van  3  april  1997,  effectief  in  beslag  
worden genomen en naderhand worden verbeurdverklaard, of bij  wege van transactie  
aan de Schatkist worden afgestaan, niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de  
straffen voor de overtredingen, maar de accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke 
werking op de vóór haar inwerkingtreding definitief verschuldigd geworden accijns2.

1 M.  DE SWAEF,  "Bendevorming  en  criminele  organisaties"  in  Commentaar  Strafrecht  en  
Strafvordering, p. 4, nr. 3. 
2 Cass., 18 april 2006, A.R. P.05.1561.N, A.C. 2006, nr. 215; 28 nov. 2006, A.R. P.06.1047.N, A.C. 
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(I. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1434.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 5 september 2007.
De eisers I. voeren geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
Het openbaar ministerie heeft de eiser II samen met vijf andere beklaagden 

vervolgd wegens de bendevorming van artikel 322 Strafwetboek, omschreven 
als:

"deel uitgemaakt te hebben van een vereniging met het oogmerk om een aan-
slag te plegen op personen of op eigendommen, bestaande door het enkele feit 
van het inrichten der bende, de vereniging ten doel hebbende wanbedrijven te 
plegen, namelijk de misdrijven vermeld in proces-verbaal nr. 480/313/2001 (st. 
12 tot met 42) opgesteld door de opsporingsinspectie van Douane & Accijnzen, 
te weten:

-  onwettig  bezit  en  vervoer  van  496.200  sigaretten  merk  Superkings  en 
422.000 sigaretten Regal, niet voorzien van Belgische fiscale bandjes;

- onwettig bezit van 18.852.580 sigaretten merk Superkings, niet voorzien van 
Belgische fiscale bandjes".

De Raadkamer van de Rechtbank te Hasselt verwees bij beschikking van 28 
mei 2004 de andere beklaagden naar de correctionele rechtbank maar stelde de 
eiser II buitenvervolging.

Nadien dagvaardde de Belgische Staat de eiser II, samen met de andere be-
klaagden, rechtstreeks voor de Correctionele Rechtbank te Hasselt wegens het 
misdrijf:

"het voorhanden hebben op 26 oktober 2001 te Houthalen, Industriezone Zuid 
in de loods 2415 en Industriezone Centrum-Zuid in de loods 3053 (arrondisse-
ment Hasselt) of elders in het Rijk, van respectievelijk 45.915 pakjes sigaretten 
van de merken Superkings en Regal en 92.629 pakjes sigaretten van het merk 
Superkings, niet bekleed met Belgische fiscale bandjes, waarop de hieronder ver-
melde accijns en bijzondere accijns verschuldigd zijn: (...)".

De eiser II voerde bij de correctionele rechtbank de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering aan op grond van het non bis in idem-beginsel. Met haar von-
nis van 21 juni 2006 verwierp de correctionele rechtbank dit verweermiddel. Ze 
achtte de schuld van de eiser II bewezen en sprak tegen hem de opschorting van 
2006, nr. 604. 
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de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van drie jaar uit. Ze ver-
oordeelde hem op burgerlijk gebied, solidair met anderen, tot betaling van de 
ontdoken accijnzen en bijzondere accijnzen.

De eiser II kwam van dit vonnis in hoger beroep. Het bestreden arrest beves-
tigde het beroepen vonnis.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel inzake 

het gezag van gewijsde in strafzaken of  van het non bis in idem-beginsel  en 
schending van artikel 6.1 E.V.R.M., artikel 14.7.1 I.V.B.P.R., artikel 54 Schen-
genovereenkomst en artikel 246 Wetboek van Strafvordering: omwille van de 
concrete omstandigheden van datum, plaats en materieel feit, konden de appel-
rechters niet wettig oordelen dat de bendevorming en het onwettig bezit van si-
garetten niet hetzelfde feit betroffen. 

4. De bendevorming van artikel 322 Strafwetboek vereist een vereniging van 
fysieke personen, georganiseerd met het oog op de uitvoering van het oogmerk 
van die vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op personen of op ei-
gendommen.

Het voorwerp van dit misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te 
onderscheiden misdrijven die het oogmerk van de bende zijn.

De omstandigheid dat iemand geen lid is van de bende wier oogmerk het ple-
gen van een bepaald misdrijf is, belet niet dat hij niettemin de dader of mededa-
der kan zijn van dat bepaalde misdrijf, dat trouwens per definitie na de bendevor-
ming plaatsgrijpt.

Het bestreden arrest dat, door overname van de redenen van het beroepen von-
nis, oordeelt dat het misdrijf van artikel 322 Strafwetboek, waarvoor de eiser II 
buitenvervolging werd gesteld, niet dezelfde feiten betreft als het tegen hem be-
wezen verklaarde douanemisdrijf dat ook naar de toepasselijk verklaarde wetsbe-
palingen een ander materieel feit betreft, verantwoordt op grond van die feitelij-
ke vaststellingen, zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 266, §1, A.W.D.A., artikel 42, 

eerste lid van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor ac-
cijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop, en artikel 15, eerste lid van de wet van 3 april 1997 betreffende het fis-
caal stelsel van gefabriceerde tabak: na de verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen sigaretten te hebben uitgesproken, vermochten de appelrechters de ei-
ser II niet te veroordelen tot betaling van de ontdoken accijnzen, bijzondere ac-
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cijnzen en interest.
8. Artikel 42, eerste lid, wet van 10 juni 1997 en artikel 15, eerste lid van de 

wet van 3 april 1997 waarop het middel doelt, bepalen, sedert ze gewijzigd zijn 
door respectievelijk artikel 320 en 324 van de programmawet van 22 december 
2003, dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten die naar aanleiding 
van een overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39 van de wet van 10 
juni 1997 of van artikel 13 van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag wor-
den genomen en naderhand worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie 
aan de Schatkist worden afgestaan, niet opeisbaar is.

Deze wetswijziging betreft niet de straffen voor de overtredingen maar de ac-
cijnsschuld. Ze heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtre-
ding definitief verschuldigd geworden accijns.

9. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser II voor het voorhanden hebben op 
26 oktober 2001 van pakjes sigaretten niet bekleed met Belgische fiscale bandjes 
waarop de hieronder vermelde accijns en bijzondere accijns verschuldigd zijn.

De door het middel bedoelde gewijzigde wetsbepalingen zijn daarop niet van 
toepassing.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor het ove-

rige
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

29 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 70

2° KAMER - 29 januari 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFMAAT - MOTIVERING - 
VERWIJZING NAAR HET GEBREK AAN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN EN SCHULDINZICHT - GEVOLG.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - STRAFMAAT - MOTIVERING - 
VERWIJZING NAAR HET GEBREK AAN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN EN SCHULDINZICHT - GEVOLG.

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAFMAAT - 
MOTIVERING - VERWIJZING NAAR HET GEBREK AAN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN EN SCHULDINZICHT 
- GEVOLG.
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4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE 
STRAFMAAT - VERWIJZING NAAR HET GEBREK AAN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN EN SCHULDINZICHT - 
GEVOLG.

1º, 2°, 3° en 4° Door de strafmaat mede te bepalen door te verwijzen naar het gebrek aan  
verantwoordelijkheidszin en aan schuldinzicht,  bestraft  de rechter de wijze waarop de 
beklaagde  zich  heeft  verdedigd  en  miskent  hij  aldus  het  recht  van  verdediging1.  
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 195 Sv.)

(V. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1551.N)

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

rectionele Rechtbank te Antwerpen van 28 september 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert miskenning aan van het recht op een eerlijk proces, inzon-

derheid miskenning van de vrijheid van verdediging: de appelrechters hebben de 
strafmaat onterecht bepaald mede op grond van de wijze waarop de eiser zich 
heeft verdedigd.

2. De appelrechters hebben geoordeeld:
"De eerste rechter heeft geoordeeld dat uit de talrijke wijzigingen in de verkla-

ringen van [de eiser], blijkt dat hij zich niet verantwoordelijk acht voor het onge-
val.

Dit gebrek aan verantwoordelijkheidszin blijkt eveneens uit het door de verde-
diging in graad van hoger beroep gevoerd verweer en uit de toelichting van [de 
eiser] ter terechtzitting. De rechtbank leidt hieruit af dat hij vooral begaan is met 
de gevolgen van het ongeval op zijn persoonlijke situatie eerder dan met de ge-
volgen voor het slachtoffer en haar nabestaanden.

In conclusie stelt de verdediging dat [de eiser] zich weliswaar bewust is van de 
ernst van de feiten en de dramatische gevolgen maar dat hij 'nog steeds duidelijk 
stelt dat hij de aanrijding niet heeft gevoeld en vandaar nog steeds in onwetend-
heid verkeert'.

1 Cass., 10 feb. 1988, A.R. 6389, A.C. 1987-88, nr. 360; 6 maart 1990, A.R. 3501, A.C. 1989-90, nr. 
408; 16 okt. 1990, A.R. 4217, A.C. 1990-91, nr. 84; 18 jan. 1994, A.R. 7130, A.C. 1994, nr. 27; 24 
feb. 1999, A.R. P.98.0690.F, A.C. 1999, nr. 113; 3 maart 1999, A.R. P.98.0722.F, A.C. 1999, nr. 125.
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Dit getuigt van een manifest gebrek aan schuldinzicht bij de beklaagde."
3. Door mede op die redenen de strafmaat voor de telastlegging A te bepalen, 

hebben de appelrechters de wijze bestraft waarop de eiser zich heeft verdedigd 
tegen de telastlegging. Door aldus te  oordelen hebben de appelrechters eisers 
recht van verdediging miskend.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser tot straf en tot de bijdra-

ge van 137,50 euro veroordeelt voor de telastlegging A.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser I in vier vijfde 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.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, 

zitting houdende in hoger beroep.

29 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. W. Damen, Antwerpen.

Nr. 71

2° KAMER - 29 januari 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING, SCHORSING OF HERZIENING VAN DE TOEGEKENDE 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - VONNIS - KENNISGEVING – ART. 68, §6 WET STRAFUITVOERING 
- TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - OVERSCHRIJDING - GEVOLG.

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING, SCHORSING OF HERZIENING VAN DE TOEGEKENDE 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - VONNIS - KENNISGEVING – ART. 68, §6 WET STRAFUITVOERING 
- TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - OVERSCHRIJDING - GEVOLG.

3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING, 
SCHORSING OF HERZIENING VAN DE TOEGEKENDE STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - VONNIS - 
KENNISGEVING – ART. 68, §6 WET STRAFUITVOERING - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - 
OVERSCHRIJDING - GEVOLG.
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1º,  2°  en  3°  Het  feit  dat  de  kennisgeving  van  het  vonnis  waarbij  de  
strafuitvoeringsrechtbank  een  strafuitvoeringsmodaliteit  herroept,  schorst  of  herziet,  
plaatsvindt na de termijn van vierentwintig uur bepaald bij artikel 68, §6, eerste lid Wet  
Strafuitvoering, heeft enkel voor gevolg dat de termijn om cassatieberoep in te stellen 
pas na die kennisgeving begint te lopen, maar tast de regelmatigheid van het vonnis van  
de strafuitvoeringsrechtbank niet aan1.

(S.)

ARREST

(A.R. P.08.0057.N)

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

bank te Gent, van 21 december 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 68, §6 Wet Strafuitvoering: het 

bestreden vonnis is aan de eiser ter kennis gebracht buiten de termijn van 24 uur 
in dat artikel bepaald.

2. Het feit dat de kennisgeving van het vonnis waarbij de strafuitvoeringsrecht-
bank het elektronisch toezicht herroept, plaatsvindt na de termijn van 24 uur be-
paald bij artikel 68, §6, eerste lid Wet Strafuitvoering, heeft enkel voor gevolg 
dat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas na die kennisgeving begint te 
lopen maar tast de regelmatigheid van het vonnis van de strafuitvoeringsrecht-
bank niet aan.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Begroot de kosten op 5,31 euro.

29 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 

1 Zie Cass., 4 dec. 2007, A.R. P.07.1591.N, A.C. 2007; F. CLOSE, "Les premières surprises du tribunal 
de l'application des peines", noot onder Cass., 10 april 2007, R.D.P. 2007, 774. 
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Advocaten: mrs. T. Gillis, Gent en N. Van Lommel, Brussel.

Nr. 72

2° KAMER - 30 januari 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - INLICHTINGEN 
OPGETEKEND IN HET OORSPRONKELIJKE PROCES-VERBAAL - GEEN VOEGING VAN DE STUKKEN 
WAARUIT DEZE INLICHTINGEN AFKOMSTIG ZIJN - REGELMATIG KARAKTER VAN DE NAKOMENDE AKTEN.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INLICHTINGEN OPGETEKEND IN HET 
OORSPRONKELIJKE PROCES-VERBAAL - GEEN VOEGING VAN DE STUKKEN WAARUIT 
DEZE INLICHTINGEN AFKOMSTIG ZIJN - REGELMATIG KARAKTER VAN DE NAKOMENDE AKTEN.

3º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - INLICHTINGEN WAARDOOR HET 
ONDERZOEK KON GEOPEND WORDEN - VAAGHEID - REGELMATIG VERKREGEN EN AAN TEGENSPRAAK 
ONDERWORPEN NAKOMENDE BEWIJSELEMENTEN - RECHT OM DE ELEMENTEN TEGEN TE SPREKEN DIE 
VAN AARD ZIJN OM DE BESLISSING VAN DE RECHTER TE BEÏNVLOEDEN.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INLICHTINGEN WAARDOOR HET 
ONDERZOEK KON GEOPEND WORDEN - VAAGHEID - REGELMATIG VERKREGEN EN AAN TEGENSPRAAK 
ONDERWORPEN NAKOMENDE BEWIJSELEMENTEN - RECHT OM DE ELEMENTEN TEGEN TE SPREKEN DIE 
VAN AARD ZIJN OM DE BESLISSING VAN DE RECHTER TE BEÏNVLOEDEN.

1º  en  2°  De  akten  van  de  gerechtelijke  politie,  van  het  vooronderzoek  en  van  het 
gerechtelijk  onderzoek,  zijn  niet  onregelmatig  noch  miskennen  zij  het  recht  op  een 
eerlijke  behandeling  van de zaak of  de  algemene rechtsbeginselen,  alleen omdat  zij  
voortvloeien  uit  beweringen  of  vermoedens  die  de  speurders  hebben  geformuleerd 
zonder  bij  hun  proces-verbaal  een  afschrift  te  voegen  van  de  geraadpleegde 
documentatie  of  een schriftelijk  verslag van de rechterlijke overheid of  politieoverheid  
waarvan hun inlichtingen afkomstig zijn1.

3º en 4° De onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat en 
de vaagheid van de inlichtingen waardoor het kon worden geopend, kunnen niet leiden 
tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de uitoefening ervan, zoals te  
dezen, steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig werden verkregen en bij het  
dossier van het voorbereidend onderzoek werden gevoegd; aangezien de door de eiser  
aangeklaagde  leemtes  hem  het  recht  niet  hebben  ontnomen  om  de  stukken  of  
argumenten  tegen te  spreken die  van aard  zijn  om de beslissing  van de rechter  te  
beïnvloeden,  en die niet  overeenstemmen met  de eerst  vergaarde inlichtingen,  is de  
strafvordering ontvankelijk2.

(S. e.a. T. B.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Het middel  voert  de  schending  aan van  de artikelen 6.1  en  3 van  het  Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 14 van het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, van artikel 149 van de 
Grondwet, en de miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging en van de algemene rechtsbeginselen betreffende de gelijkheid van de 

1 Zie concl. O.M. in A.C. 2008, nr. 72. 
2 Ibid.
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wapens en de loyaliteit van de bewijsvoering.
De eiser verwijt de bestreden beslissing dat zij, in strijd met de eerste rechter, heeft 

gezegd  dat  de  vervolgingen  ontvankelijk  waren  ofschoon  het  oorspronkelijke  proces-
verbaal van 15 juni 1994, opgesteld door inspecteur V.,  rechtstreeks of onrechtstreeks 
naar stukken verwees waartoe de speurders toegang hadden en die niet bij het dossier van 
de rechtspleging waren gevoegd.

Volgens  de  appelconclusie  van  de  eiser  waren  de  stukken  die  niet  bij  het  dossier 
werden gevoegd en waarop de politie-inspecteur steunde, de volgende:

- documenten  en  fiscale  dossiers  waaruit  zou  blijken  dat  de  eiser  en  twee  andere 
medebeklaagden  het  merendeel  van  de  “Italiaanse”  bedrijven  te  Namen 
vertegenwoordigden;

- uiteenlopende  inlichtingen  onder  meer  afkomstig  van  Nederlandse,  Spaanse  en 
Luxemburgse collega’s waaruit zou volgen dat de medebeklaagde F. werd genoemd in 
een dossier dat in Nederland is geopend in het kader van een internationale drugshandel 
en voor feiten van witwassing waaraan Italiaanse bedrijven te Namen zouden meewerken;

- strafdossiers geopend op het parket te Luik die door de politieinspecteur V. waren 
geraadpleegd en waaruit zou volgen dat een zekere Fr. als stroman zou hebben gediend 
voor de eiser en de heer I. bij de overdracht van het bedrijf Quatro Fontana te Namen.

Tot staving van zijn middel voert de eiser met name de regel aan volgens welke een 
bewijs alleen kan worden aangenomen wanneer het vooraf aan de tegenspraak van de 
partijen werd onderworpen.

Volgens het Europees Hof: het recht op tegenspraak "implique en principe la faculté 
pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou 
observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa 
décision, et de la discuter" (Zie met name Hof Mensenrechten, arrest GÖÇ t/ TURKIJE van 9 
nov. 2000, §34).

Men oordeelt dus dat de rechter zijn overtuiging niet kan stoelen op inlichtingen die hij 
buiten het onderzoek of het debat heeft verkregen en die de partijen bijgevolg niet hebben 
kunnen tegenspreken (Cass., 25 september 2002, A.R. P.02.0954.F,  A.C. 2002, nr. 479; 
Cass. 6 november 2002, A.R. P.02.0755.F, A.C. 2002, nr. 586).

Deze vereiste is uiteraard slechts van toepassing voor zover de rechter te dezen deze 
gegevens in aanmerking zou hebben genomen om zijn overtuiging te gronden of deze 
inlichtingen zijn beslissing zouden hebben beïnvloed.

Welnu,  uit  de  lezing  van  het  arrest  van  13  september  2007  blijkt  nergens  dat  de 
appelrechters op deze inlichtingen hebben gesteund om sommige misdrijven bewezen te 
verklaren.  Overigens dient  erop gewezen dat  de  telastleggingen lidmaatschap van een 
vereniging  van  boosdoeners,  witwassen  en  valsheid  in  geschriften  in  relatie  tot  de 
betreffende drugshandel, verjaard werden verklaard.

In zoverre het middel eigenlijk betoogt dat de appelrechters, als bewijs waarop zij hun 
overtuiging gronden, stukken of documenten in aanmerking hebben genomen die niet aan 
de  tegenspraak  van  de  partijen  waren  onderworpen,  mist  het  bijgevolg  feitelijke 
grondslag.

Voor het overige rijst de vraag of de vervolgingen niet ontvankelijk dienen te worden 
verklaard, alleen omdat het oorspronkelijke proces-verbaal of andere processen-verbaal 
inlichtingen  bevatten  die  gegrond  zijn  op  stukken  of  documenten  die  niet  bij  de 
rechtspleging waren gevoegd.

Het  lijkt  mij  dat  hier  het  onderscheid  dient  te  worden  gemaakt  tussen  bewijs  en 
inlichting  zoals  dat  door  het  Hof  bij  arrest  van  30  mei  1995  is  vastgelegd  (A.R. 
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P.93.0946.N,  A.C. 1995, nr. 267,  Rev.dr.pén.crim. 1996, 118)3.  De inlichting heeft  als 
dusdanig geen bewijswaarde maar levert informatie op die kan leiden tot het ontdekken of 
verkrijgen van andere bewijselementen.

Dat is een onderscheid dat met name door het Hof werd toegepast inzake anonieme 
inlichtingen (Cass., 23 maart 2005, A.R. P.04.1528.F, A.C. 2005, nr. 180 met concl. O.M., 
Journ.Proc. 2005, p. 25, nr. 500, J.T. 2005, 267). Deze inlichtingen hebben per definitie 
een oorsprong die noch door de rechters noch door de partijen is gekend.

Het lijkt mij dat de inlichtingen die berusten op stukken of documenten die door de 
speurders  zijn  geïdentificeerd  maar  niet  bij  het  dossier  zijn  gevoegd,  dezelfde  status 
dienen te krijgen. Aldus kan aan deze inlichtingen geen bewijswaarde worden toegekend 
vermits de stukken waarop zij berusten niet aan de tegenspraak van de partijen werden 
onderworpen: zij gelden alleen als aanwijzing waardoor een onderzoek kan geopend of in 
een welbepaalde richting kan worden gestuurd en waardoor op autonome wijze bewijzen 
kunnen worden vergaard.

Volgens het Europees Hof, “la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de 
l’instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes mais l’emploi 
ultérieur  de  déclarations  anonymes  comme  des  preuves  suffisantes  pour  justifier  une 
condamnation soulève un problème différent” (Hof Mensenrechten, arrest  KOSTOVSKI t/ 
NEDERLAND van 20 nov. 1989, Série A, vol. 166).

Uw Hof oordeelt dat de aanwezigheid in het strafdossier van een proces-verbaal met 
inlichtingen waarvan de bron niet is geïdentificeerd, het vonnisgerecht niet op straffe van 
nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen verplicht om de informant te doen 
identificeren en te doen horen (Cass., 16 juni 2004, A.R. P.04.0281.F, A.C. 2004, nr. 333, 
J.L.M.B. 2004, 1137). Men kan dezelfde redenering hanteren voor het proces-verbaal met 
inlichtingen die berusten op stukken die zich niet in het dossier bevinden: de vervolgingen 
moeten  niet  onontvankelijk  worden  verklaard  alleen  omdat  bij  het  begin  van  het 
onderzoek politieambtenaren gewag hebben gemaakt van inlichtingen die gegrond zijn op 
documentatie of stukken die niet bij het dossier werden gevoegd.

Door  te  oordelen  dat  de  strafvordering  ontvankelijk  is  omdat  de  akten  van  de 
gerechtelijke  politie,  van  het  vooronderzoek  en  van  het  gerechtelijk  onderzoek  het 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging niet  miskennen omdat zij 
voortvloeien  uit  informatie  uit  een  proces-verbaal  dat  de  bron  ervan  niet  preciseert, 
aangezien elke partij de mogelijkheid heeft gekregen om het geheel aan gegevens tegen te 
spreken waarop de rechter zich voor zijn beslissing kan steunen, heeft het hof van beroep 
volgens  mij  aldus  zijn  beslissing  regelmatig  met  redenen  omschreven  en  wettig 
verantwoord.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1468.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van 13 oktober 2006 en 13 

3 Het arrest in kwestie betrof een opsporingsonderzoek op grond van inlichtingen die spontaan waren 
meegedeeld door een buitenlandse overheid, die deze zelf onregelmatig leek te hebben verkregen. 
Het Hof heeft naar aanleiding hiervan onderstreept dat de kwestie van het bewijs van een misdrijf 
moet onderscheiden worden van de mededeling ervan, met de precisering dat in het laatste geval, het 
aan  het  bevoegde  openbaar  ministerie  staat  om  te  oordelen  welk  gevolg  hieraan  moet  worden 
gegeven en of het mogelijk lijkt om een regelmatig bewijs ervan te verkrijgen (zie hierover ook C. DE 
VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Brussel, Larcier, 2004, p. 81 tot 83).
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september 2007 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 13 oktober 2006:
Over het middel
Het middel voert in substantie de schending aan van artikel 6 van het Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
alsook de miskenning van de algemene beginselen van eerbiediging van het recht 
van verdediging en loyaliteit van de bewijsvoering, doordat het arrest de vervol-
gingen ontvankelijk verklaart ofschoon het oorspronkelijke proces-verbaal naar 
stukken verwijst die de speurders niet bij het dossier hebben gevoegd.

In de conclusie die de eiser op de terechtzitting van het hof van beroep van 24 
mei 2006 heeft neergelegd, heeft hij het gemis in het debat aangeklaagd

- van de documentatie en de fiscale dossiers waarnaar de bewering van de poli-
tie in een verslag van 5 november 1993 verwijst, volgens welke de eiser en twee 
andere beklaagden het merendeel van de Italiaanse bedrijven in Namen vertegen-
woordigden;

- van stukken die de vermelding preciseren, uit een onderzoeksverslag van 5 
mei 1994 en herhaald in een nakomend verslag en proces-verbaal, dat één van de 
verdachten  zich  eventueel  zou  bezighouden  met  internationale  drugshandel 
waarvan de winsten door de Italiaanse bedrijven te Namen zouden worden wit-
gewassen;

- van de dossiers van het parket te Luik waarvan de speurders zeggen dat zij 
deze hebben gelezen, ter staving van hun bewering betreffende de tussenkomst 
van een stroman bij een bedrijfsoverdracht.

Geen van de drie voorgaande beweringen wordt aangetroffen in de redenen op 
grond waarvan het hof van beroep bij arrest van 13 september 2007 een deel van 
de telastleggingen tegen de eiser bewezen heeft verklaard. De misdrijven lid-
maatschap van een vereniging van boosdoeners, witwassen en valsheid in ge-
schriften met betrekking tot fictieve wissels ten bate van een persoon die van de 
voormelde drugshandel wordt verdacht, werden overigens verjaard verklaard.

Wat dat betreft kon het tussenarrest van 13 oktober 2006 het recht op een eer-
lijke behandeling van de zaak niet miskennen, vermits uit het onderzoek van de 
zaak in haar geheel blijkt dat de eiser alleen schuldig werd bevonden op grond 
van bewijselementen die hij vrijelijk heeft kunnen tegenspreken en niet op grond 
van de hierboven aangehaalde stukken.

Voor het overige zijn de eerste overwegingen van de speurders en de proces-
sen-verbaal die daar verslag van doen op een manier waarop het middel kritiek 
uitoefent, geen bewijzen, en, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, zijn het 
zelfs geen elementen die van aard zijn om de beslissing van de rechter te beïn-
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vloeden. Het zijn slechts inlichtingen, loutere vermoedens, met behulp waarvan 
de politie het onderzoek in de goede richting kon sturen nadat zij het ontstaan er-
van heeft beschreven.

De akten van de gerechtelijke politie, van het vooronderzoek en van het ge-
rechtelijk onderzoek, zijn niet onregelmatig noch miskennen het recht  op een 
eerlijke behandeling van de zaak of de algemene beginselen die door het middel 
worden aangevoerd, alleen omdat zij voortvloeien uit beweringen of vermoedens 
die  de  speurders  hebben  geformuleerd  zonder bij  hun  proces-verbaal  een  af-
schrift te voegen van de geraadpleegde documentatie of een schriftelijk verslag 
van de rechterlijke overheid of politieoverheid waarvan hun inlichtingen afkom-
stig zijn.

De onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat 
en de vaagheid van de inlichtingen waardoor het kon geopend worden, kunnen 
niet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de uitoefe-
ning ervan, zoals te dezen, steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig 
werden verkregen en bij het dossier van het voorbereidend onderzoek werden ge-
voegd.

Door te oordelen dat de strafvordering ontvankelijk is omdat de door de eiser 
aangeklaagde leemtes hem te dezen het recht niet hebben ontnomen om de stuk-
ken of argumenten tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de 
rechter te beïnvloeden, en die niet overeenstemmen met de eerst vergaarde in-
lichtingen, omkleedt het hof van beroep zijn beslissing regelmatig met redenen 
en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

30 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en S. Nudelholc, Brussel.

Nr. 73

2° KAMER - 30 januari 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - HUISZOEKINGSBEVEL - 
OPDRACHT - BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - PERKEN VAN DE OPDRACHT - DRAAGWIJDTE.
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2º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - HUISZOEKINGSBEVEL - OPDRACHT - 
BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - PERKEN VAN DE OPDRACHT - DRAAGWIJDTE.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - HUISZOEKINGSBEVEL - 
OPDRACHT - BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - PERKEN VAN DE OPDRACHT - VERMELDING VAN 
DE TE ONDERZOEKEN RUIMTEN - DRAAGWIJDTE.

4º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - HUISZOEKINGSBEVEL - OPDRACHT - 
BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - PERKEN VAN DE OPDRACHT - VERMELDING VAN DE TE 
ONDERZOEKEN RUIMTEN - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de ruimten vermelden die in de maatregel  
zijn bedoeld alsook de feiten die ermee verband houden; de politieambtenaren kunnen, 
op grond van het bevel geen andere ruimten doorzoeken dan deze die in de beschikking  
worden vermeld en hun speurwerk moet beperkt blijven tot het voorwerp van het bevel,  
d.w.z. betrekking hebben op elementen die verband houden met de ten laste gelegde 
feiten1.

3º  en  4°  Wanneer  de  beschikking  tot  huiszoeking  het  adres van een hotel  preciseert,  
zonder vermelding van de naam van de eigenaar, de exploitant of een gast, noch het  
kamernummer of de kamernummers, maar wel het mobiele telefoonnummer opgeeft van 
de gezochte  gebruiker,  stelt  zij  de  officieren  van gerechtelijke  politie  in  staat  om de  
huiszoeking  te  beperken  tot  de  lokalen  die  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  door  die 
persoon gebruikt kunnen worden2. 

(A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Het  middel  dat  de  schending  aanvoert  van  artikel  89bis  van  het  Wetboek  van 

Strafvordering,  verwijt  de  bestreden  beslissing  te  oordelen,  dat  de  beschikking  tot 
huiszoeking  die  door  de  onderzoeksrechter  te  Charleroi  is  afgegeven  voor  een 
huiszoeking  in  Hotel  Balladin,  geldig  is,  terwijl  in  conclusie  werd  betoogd  dat  de 
voormelde  beschikking  nietig  was  omdat  zij  nergens  melding  maakt  van  de  precieze 
plaats van de huiszoeking en nog minder bij wie de huiszoeking diende te gebeuren.

Volgens het Europees Hof moet een huiszoekingsbevel  met een aantal  beperkingen 
gepaard gaan opdat de inmenging die het toestaat in de rechten die door artikel 8 zijn 
gewaarborgd,  inzonderheid  het  recht  op  eerbiediging  van  de  woning,  niet  potentieel 
onbeperkt en, bijgevolg, disproportioneel zou zijn. Bijgevolg moet een huiszoekingsbevel 
een  aantal  minimale  gegevens  bevatten  die  een  toezicht  mogelijk  maken  op  de 
eerbiediging,  door  de  agenten  die  de  huiszoeking  hebben  verricht,  van  het  daarin 
vastgestelde  voorwerp  van  het  onderzoek  (Hof  Mensenrechten,  9  dec.  2004, 
Rev.dr.pén.crim. 2005, 898 met noot A. JACOBS, “Perquisitions et droits de défense: une 
remise  en  question  des  pratiques  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme?”, 
T.Strafr. 2005,  13  en  de  noot  van  F.  SCHUERMANS met  als  titel  “Mensenrechten  en 
huiszoeking: een gespannen huwelijk”).

Uw Hof oordeelt dat een beschikking tot huiszoeking met redenen moet zijn omkleed 
en dat deze vereiste is vervuld met de vermelding van het misdrijf dat men op het oog 
heeft  alsook  van  de  plaats  en  het  voorwerp  van  de  huiszoeking.  Daartoe  is  het  niet 
noodzakelijk om een gedetailleerde weergave van de feiten op te stellen, noch om de op te 
sporen zaken in detail te beschrijven, maar wordt vereist dat de officier van gerechtelijke 
politie die met de onderzoeksopdracht is belast, over de gegevens beschikt waardoor hij 
kan weten over welk misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen 

1 Zie concl. O.M. in A.C. 2008, nr. 73. 
2 Ibid.
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en inbeslagnemingen hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk 
onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan. Deze vermeldingen moeten degene bij 
wie  de  huiszoeking  wordt  uitgevoerd  voldoende  gegevens  verschaffen  over  de 
vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan 
nagaan (Cass., 11 jan. 2006, A.R. P.05.1371.F, A.C. 2006, nr. 29; Rev.dr.pén.crim. 2006, 
591,  J.T. 2006, 106,  J.L.M.B. 2006, 588 en de noot van A. JACOBS,  met als titel  “Les 
mentions du mandat de perquisition comme protection des droits de la défense”).

Zo is het essentieel dat het huiszoekingsbevel duidelijk de ruimten vermeldt die in de 
maatregel zijn bedoeld alsook de feiten waarop deze betrekking heeft. De bevoegdheden 
die  aan  de  officier  van  gerechtelijke  politie  zijn  toegekend  worden  aldus  dubbel 
afgebakend: de politieambtenaren mogen, op grond van het bevel, geen andere ruimten 
doorzoeken dan  deze  die  in  de  beschikking worden vermeld en hun speurwerk  moet 
beperkt blijven tot het voorwerp van het bevel, d.w.z. tot de opsporing van elementen die 
verband houden met de ten laste gelegde feiten (H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit  
de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, 658).

De te doorzoeken ruimten moeten dus nauwkeurig zijn bepaald of bepaalbaar zijn, op 
grond van de eigen vermeldingen van het huiszoekingsbevel, zodat de politieambtenaren 
de perken van hun opdracht niet overschrijden.

Volgens  het  Hof  gebeurt  de  vermelding  van  de  plaats  waar  de  huiszoeking  moet 
worden uitgevoerd, in principe door de vermelding van het adres en eventueel van de 
naam van de bewoner (Cass., 4 april 2006, A.R. P.05.1612.N, A.C. 2005, zie datum).

Aldus  werd  beslist  dat  de  huiszoeking  die  verricht  wordt  op  grond  van  een 
huiszoekingsbevel dat enkel de stad, de straat en het huisnummer vermeldt, terwijl dat 
adres  in  werkelijkheid  een  gebouw met  verschillende  appartementen  is,  waarvan  één 
bewoond wordt door de persoon die als arrestant bij de huiszoeking in zijn appartement 
aanwezig is, regelmatig is (Cass., 15 maart 2005, A.R. P.04.1463.N, A.C. 2005, nr. 158).

Te  dezen bevat  de  beschikking  tot  huiszoeking die  op 10  november  2007  door  de 
onderzoeksrechter te Charleroi voor een huiszoeking in Hotel Balladin is uitgevaardigd, 
de volgende gegevens:

- de te doorzoeken ruimten worden beschreven als “hotel Balladin, gelegen route de la 
basse  Sambre  te  Montignies-sur-Sambre,  met  inbegrip  van  kelders,  zolders,  tuinen, 
garages en bijgebouwen”;

- de beschikking vermeldt vervolgens dat twee illegalen aan de politie hebben verklaard 
dat zij werden gedwongen om verdovende middelen te verkopen en dat speurwerk in het 
dossier en met name het afluisteren van een telefoonnummer dat aan een zekere R. is 
toegekend  het  mogelijk  hebben  gemaakt  om vast  te  stellen  dat  de  gebruiker  van  het 
telefoonnummer (…) leek te werken en drugs te verkopen voor rekening van “R.”;

- zij preciseert ten slotte dat de gebruiker van het telefoonnummer (…) als een bewoner 
van  hotel  Balladin,  rue  de  la  basse  Sambre  te  Montignies-sur-Sambre  kon  worden 
geïdentificeerd en dat het mogelijk is dat in dat hotel aanwijzingen worden gevonden.

Ofschoon de beschikking noch de naam van de eigenaar noch deze van een bewoner 
van het hotel vermeldt, noch het nummer van één of verschillende kamers, toch levert ze 
volgens mij de aanwijzingen aangaande de gezochte persoon, verdacht van het plegen van 
feiten die de drugswetgeving overtreden, met name de houder van het telefoonnummer 
dat in het huiszoekingsbevel is vermeld; deze aanwijzingen dienden aldus de officier van 
gerechtelijke politie en de politieambtenaren die met de huiszoeking zijn belast, in staat te 
stellen om hun opsporingen te beperken tot de lokalen van het hotel die door deze persoon 
kunnen betrokken of gebruikt worden.

Er  dient  overigens  op  gewezen  dat  volgens  de  conclusie  die  door  de  eiser  op  de 



274 HOF VAN CASSATIE 30.1.08 - Nr. 73 

terechtzitting van 10 januari 2008 is neergelegd, de officieren van gerechtelijke politie, 
zodra zij ter plaatse aankwamen, vernomen hebben dat de gebruiker van het betreffende 
telefoonnummer in kamer 229 verbleef en vaak vergezeld was van iemand die in kamer 
230 logeerde. Bij het doorzoeken van de beide kamers werd de eiser gevat en werden de 
drugs in beslag genomen.

Door  bijgevolg  te  oordelen  dat  geen  enkele  wettelijke  bepaling  vereist  dat  in  de 
beschikking tot  huiszoeking de bewoner  wordt  vermeld en dat  het  ontbreken van het 
kamernummer niet  heeft  belet  om het onderzoek van de speurders te beperken tot  de 
opsporing waartoe zij  opdracht  hadden gekregen,  verantwoorden de appelrechters  hun 
beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 januari 2008 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. De onderzoeksrechter bij wie een zaak aanhangig is gemaakt tegen onbe-

kenden, wegens drugshandel, heeft op 10 november 2007 een beschikking uitge-
vaardigd met het oog op huiszoeking "in hotel 'Balladin', gelegen route de la bas-
se Sambre te Montignies-sur-Sambre, met inbegrip van kelders, zolders, tuinen, 
garages en bijgebouwen", met als doel om er alles wat met die handel verband 
houdt op te sporen en in beslag te nemen.

De beschikking voert de volgende gronden aan:
- twee illegalen hebben aan de politie verklaard dat zij gedwongen werden om 

verdovende middelen te verkopen;
- het onderzoek heeft de mogelijke betrokkenheid aangetoond van een gebrui-

ker van een mobiel telefoonnummer dat in de beschikking wordt weergegeven;
- de gebruiker van dat nummer zou in hotel "Balladin" verblijven, route de la 

basse Sambre te Montignies-sur-Sambre;
- het is mogelijk dat in dat hotel aanwijzingen worden gevonden.
2. Volgens de vordering waarvan het bestreden arrest de redenen overneemt, 

werd de eiser op 20 november 2007 in zijn hotelkamer op het voormelde adres 
gecontroleerd. Hij werd er aangetroffen in het bezit van verdovende middelen, 
verpakt om te worden doorverkocht.

3. Volgens de conclusie die namens de eiser op de terechtzitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 10 januari 2008 is neergelegd, hebben de officie-
ren van gerechtelijke politie die met de huiszoeking zijn belast, toen zij zich in 
het voornoemde hotel aanboden, vernomen dat de gebruiker van het verdachte 
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telefoonnummer kamer 229 betrok en dat hij vaak vergezeld was van iemand die 
in kamer 230 logeerde. De onderschepping van de eiser en de inbeslagname van 
de drugs vonden plaats in de tweede voormelde ruimte.

4. Het middel dat de schending aanvoert van artikel 89bis van het Wetboek 
van Strafvordering beweert dat de huiszoeking nietig is omdat het bevel geen 
melding maakt van de verdieping, het kamernummer en de naam van de bewo-
ner.

III. BESLISSING VAN HET HOF
5. Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de ruimten vermelden die in de maat-

regel zijn bedoeld alsook de feiten die ermee verband houden. De politieambte-
naren kunnen, op grond van het bevel geen andere ruimten doorzoeken dat deze 
die in de beschikking worden vermeld en hun speurwerk moet beperkt blijven tot 
het voorwerp van het bevel d.w.z. betrekking hebben op elementen die verband 
houden met de ten laste gelegde feiten.

6.  De betwiste  beschikking  tot  huiszoeking  preciseert  het  adres  van het  te 
doorzoeken gebouw en geeft aan dat het om een hotel gaat, maar het vermeldt 
noch de naam van de eigenaar, de exploitant of van een gast, noch het kamer-
nummer of de kamernummers.

De beschikking geeft wel het mobiele telefoonnummer op van de gezochte ge-
bruiker. Dat stelt de officieren van gerechtelijke politie aldus in staat om het on-
derzoek te beperken tot de lokalen die rechtstreeks of onrechtstreeks door die 
persoon gebruikt kunnen worden.

Op de conclusie waarin de onwettigheid van het bevel wegens onnauwkeurig-
heid wordt aangevoerd, antwoordt het arrest dat geen enkele wettelijke bepaling 
vereist dat in de beschikking tot huiszoeking de bewoner wordt vermeld, en dat 
het ontbreken van het kamernummer niet heeft belet om het onderzoek van de 
speurders te beperken tot de opsporing waartoe zij opdracht hadden gekregen.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

30 januari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. T. Cloet, Charleroi en R. Albelice, Brussel.
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Nr. 74

1° KAMER - 31 januari 2008

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG.

Een  procespartij  kan  in  cassatie  niet  opkomen  tegen  een  beslissing  nopens  de  
rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen1.

(QUICK RESTAURANTS N.V. T. DE GROOTE B.V.B.A. e.a.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het geschil heeft betrekking op drie overeenkomsten tussen partijen: een handels-

huurovereenkomst, een overeenkomst tot overdracht van een handelsfonds en een franchi-
sing-overeenkomst.

De voorziening is gericht tegen drie vonnissen.
Het eerste cassatiemiddel is gericht tegen het vonnis van 18 september 1998 van de 

rechtbank van eerste aanleg te Gent dat beslist dat deze rechtbank bevoegd is om in hoger 
beroep kennis te nemen van dit geschil tussen kooplieden betreffende de handelingen die 
de wet als daden van koophandel aanmerkt, waarover de vrederechter als eerste rechter 
had geoordeeld. Dit vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond in 
zoverre het betrekking heeft op een onderzoeksmaatregel en verwijst de zaak terug naar 
de vrederechter, die uitspraak doet bij vonnis van 13 januari 2003. De behandeling van de 
overige grieven wordt naar de bijzondere rol verwezen. 

De eiseres stelt dat de rechtbank van koophandel de bevoegde appelrechter is en dat de 
rechtbank van eerste aanleg haar bevoegdheid ambtshalve diende op te werpen en de zaak 
naar de arrondissementsrechtbank diende te verwijzen overeenkomstig artikel 640 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Het tweede middel is gericht tegen het vonnis van 8 maart 2004 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent dat – in strijd met het vorig vonnis -ingaat op een exceptie van 
onbevoegdheid door alle partijen ingeroepen en, om proceseconomische en pragmatische 
redenen, de zaak, wat de overige grieven betreft, naar de rechtbank van koophandel te 
Gent verwijst.

Het  derde  middel,  tenslotte,  is  gericht  tegen  het  vonnis  van  deze  rechtbank  van 
koophandel, van 22 april 2005, dat het geschil ten gronde beoordeelt.

2. Het eerste en het tweede middel lijken me niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang. 
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt immers dat:
- voor de rechtbank van eerste aanleg in de zaak A.R. 03/858/A, de partijen, ter terecht-

zitting van 21 maart 2003, vroegen de betwisting te verwijzen naar de bevoegde rechtbank 
van koophandel, zonder andere beoordeling dan van haar bevoegdheid;

- in de zaak A.R. 98/1373/A, waarin het bestreden vonnis van 18 september 1998 werd 
gewezen, de partijen op 29 december 2003 en verweersters in hun ter terechtzitting van 9 
februari 2004 neergelegde conclusie “conform het akkoord tussen partijen op dit punt” de 
verwijzing naar de rechtbank van koophandel vroegen;

- de rechtbank van eerste aanleg op deze verzoeken is ingegaan, respectievelijk bij het 
(niet bestreden) vonnis van 28 maart 2003 en bij het bestreden vonnis van 4 maart 2004 
(over hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak);

- de rechtbank van koophandel in het bestreden vonnis van 22 april 2005 het geschil in 
zijn geheel heeft beoordeeld.

1 Zie de concl. O.M. 
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In het derde middel bekritiseert de eiseres dit laatste vonnis zelf niet in zoverre het 
oordeelt dat “reeds uitspraak gedaan werd in graad van beroep door het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 18 september 1998 waarin expliciet gestatueerd 
werd dat in casu het bewijs door getuigen materieel en procesrechtelijk toelaatbaar is”.

De eiseres heeft aldus geen belang bij een kritiek op die vonnissen van de rechtbank 
van  eerste  aanleg  (gewezen  overeenkomstig  haar  conclusies),  ook  al  betreft  de 
bevoegdheid (van de appelrechter) de openbare orde, nu deze vonnissen haar geen nadeel 
berokkenen: uiteindelijk heeft alleen de – volgens eenieder – bevoegde rechter het geschil 
in zijn geheel beoordeeld. Het vonnis van 18 september 1998 houdt de beslissing over de 
kosten aan en het vonnis van 8 maart 2004 laat deze beslissing aan de rechtbank van 
koophandel over.

Om reden dat de bestreden beslissing de eiseressen geen nadeel toebracht,  heeft het 
Hof, bij arrest van 22 oktober 20012, hun middel als niet ontvankelijk afgewezen, dat kri-
tiek had op het dictum van een arrest dat hun hoger beroep overeenkomstig hun conclusie 
ontvankelijk had verklaard. In een strafzaak beslist het arrest van 17 december 20033 het-
zelfde over een middel van de veroordeelde gericht tegen de beslissing die zijn hoger be-
roep ontvankelijk verklaart.

Dat men zich, voor de appreciatie van het belang om een beslissing te bestrijden, moet 
plaatsen op het ogenblik dat ze gewezen wordt, zodat een feit van latere datum daarop 
geen invloed kan hebben4, lijkt me geen reden om dat belang in dezen (d.i. bij het cassa-
tiemiddel) toch te erkennen: enerzijds gaat het dan om het belang bij een cassatieberoep, 
dat niet betwistbaar is, anderzijds is een vonnis van latere datum (over een zelfde vorde-
ring) uiteraard geen feit dat aan de beoordeling van de vordering, in de bestreden beslis-
sing, ten grondslag ligt. 

3. Minstens is het eerste middel om een eigen reden niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang.

Dit  gaat  ook  in  de  zin  van  de  door  de  verweersters  aangevoerde  grond  van  niet-
ontvankelijkheid van het middel: het vertoont geen belang vermits het een kritiek inhoudt 
op een beslissing die strookt met de conclusie van de eiseres; zij stelde immers zelf hoger 
beroep in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Deze vraag naar het vereiste belang blijkt inderdaad voor betwisting vatbaar te zijn. 
Inzonderheid kan ook de vraag naar de verenigbaarheid van twee arresten van het Hof, 
waarnaar  partijen  in  dat  verband  verwijzen,  gesteld  worden.  Deze  vraag  heeft  de 
behandeling in voltallige zitting van de kamer verantwoord. 

De eiseres verwijst, in de toelichting bij het eerste middel, naar het arrest van 7 septem-
ber 20005, waarin het Hof het middel gegrond en dus (impliciet) ontvankelijk verklaart: 
het Hof aanvaardt de kritiek dat de rechtbank van eerste aanleg zich als appelrechter be-
voegd verklaarde, terwijl de rechtbank van koophandel bevoegd was.

De verweersters verwijzen, in de memorie van antwoord, naar het arrest van 10 oktober 
20026, dat een middel van de eiser niet ontvankelijk verklaart omdat hij geen belang heeft 
bij de kritiek op het dictum van een arrest waarin de door hem bij de rechtbank van eerste 
aanleg ingestelde rechtsvordering, overeenkomstig zijn conclusie, ontvankelijk werd ver-
klaard. In casu had de eiser zijn rechtsvordering (m.b.t. een verkeersongeval) voor die 
rechtbank ingesteld, in plaats van voor de op grond van artikel 601bis van het Gerechte-
lijk Wetboek (en volgens het overgangsrecht) bevoegde politierechtbank. Nochtans betreft 

2 A.R. S.00.0131.F, A.C. 2001, nr. 564.
3 A.R. P.03.1450.F, nr. 655.
4 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq-Aîné, 1903, nr. 45.
5 A.R. C.99.0514.F, nr. 452.
6 A.R. C.01.0087.F., nr. 528.
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deze bevoegdheid de openbare orde.
Beide arresten verschillen evenwel (ook) wat twee thans relevante aspecten betreft. Het 

eerste oordeelt over de aangevoerde schending van een aantal algemene bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de materiële bevoegdheid van de rechtbanken, terwijl het 
laatste  alleen  dat  artikel  601bis  (en het  overgangsrecht)  diende te  toetsen.  Bovendien 
werd, in de eerste zaak, het belang van de eiser beoordeeld om – zoals te dezen – de 
beslissing aan te vechten van de (door hemzelf geadieerde) appelrechters, zich bevoegd te 
verklaren om van zijn hoger beroep kennis te nemen en, in de tweede zaak, het belang van 
de eiser om de beslissing van de appelrechters over zijn oorspronkelijke vordering en de 
(impliciete)  bevoegd  verklaring  van  de  eerste  rechter  (die  hij  nochtans  ook  zelf  had 
geadieerd) te bekritiseren.

Het besluit van de verweersters dat het laatste precedent “mutatis mutandis (ook) geldt 
met betrekking tot het hoger beroep” kan, mits enige nuancering, m.i., wel bijgetreden 
worden: er lijkt me geen reden te zijn om anders te oordelen in het geval dat de eiser zijn 
hoger  beroep  voor  de onbevoegde rechter  brengt.  In  beide gevallen  gaat  het  om een 
kritiek van de eiser op een door hemzelf geschapen onjuiste procesvoering. 

In het actuele geval zijn uiteindelijk alle partijen en alle rechters het eens omtrent de 
bevoegde rechter.

In dezelfde lijn beslist een arrest van 12 januari 20077 dat een eiser geen belang heeft 
bij de kritiek dat de verweerder niet werd opgeroepen om tegenspraak te voeren betreffen-
de de door de eiser gevorderde wraking.

4. Het derde middel mist feitelijke grondslag. (…)
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0372.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen drie vonnissen, gewezen op 18 september 

1998 en 8 maart 2004 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, en op 22 
april 2005 door de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 juni 2007 werd deze zaak naar 
de voltallige terechtzitting verwezen.

Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 19, 577, 590, 591, 1°, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 2 van titel I van Boek I van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van 18 september 1998 van de negende kamer van de Rechtbank 

7 A.R. C.06.0012.N, met conclusie O.M.
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van Eerste Aanleg te Gent verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond voor 
zover gericht tegen de beslissing tot het houden van het getuigenverhoor, verklaart de vor-
dering  tot  schadevergoeding  wegens  tergend  en  roekeloos  hoger  beroep  ontvankelijk, 
doch ongegrond, verwijst de zaak bij toepassing van artikel 1068, tweede lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek terug naar de eerste rechter en verwijst de zaak wat de overige grieven 
in hoger beroep betreft (dit zijn de grieven tegen de beslissing dat de artikelen 26 en 27 
van de franchiseovereenkomst nietig zijn), zowel wat de beoordeling van de ontvankelijk-
heid als de gegrondheid betreft, naar de bijzondere rol in afwachting van verdere behande-
ling.

Het bestreden vonnis beslist aldus dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om in 
hoger beroep kennis te nemen van het voor deze rechtbank gebrachte geschil.

Grieven
Ingevolge de artikelen 9, tweede lid, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek, beslist 

de rechtbank van eerste aanleg die, bij afwezigheid van exceptie van onbevoegdheid ratio-
ne materiae, de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank niet gelast, impliciet doch 
zeker dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om kennis te nemen van het hoger be-
roep tegen de beslissing van de vrederechter van 19 december 1997, nu die bevoegdheid 
de openbare orde raakt.

Zodanige beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten aanzien van de vraag naar de 
bevoegdheid in zijn geheel heeft uitgeoefend.

Krachtens artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek wordt het hoger beroep 
tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen 
tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aan-
merkt, voor de rechtbank van koophandel gebracht. Die bepaling is van toepassing op alle 
daarin vermelde geschillen, met inbegrip van de geschillen die tot de bijzondere of uitslui-
tende bevoegdheid van de vrederechter inzake huur of inzake gebruik zonder titel of recht 
behoren.

Luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek kan de toegewezen bevoegdheid of de 
bevoegdheid ratione materiae van de rechtscolleges niet worden uitgebreid tenzij de wet 
anders bepaalt. Zij is derhalve van openbare orde en de rechter moet ze, zelfs bij het stil-
zwijgen van de partijen, nagaan.

Wanneer de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep haar bevoegdheid ambtshalve 
moet afwijzen, is zij krachtens artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de zaak 
naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen.

Uit de bewoordingen van de oorspronkelijke dagvaarding te dezen blijkt dat het voor de 
vrederechter gebrachte geschil liep tussen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wet-
boek van Koophandel. Het tussen partijen bestaande geschil had betrekking op de huur 
van het pand waarin de handelszaak, overeenkomstig de tussen partijen afgesloten fran-
chiseovereenkomst, door verweersters werd uitgebaat.

Het geschil liep aldus over verbintenissen van kooplieden, daar het betrekking had op 
de huur van een pand en geen oorzaak had die vreemd is aan de koophandel, dat is aan 
een handeling die de wet als daad van koophandel aanmerkt in de zin van artikel 2, laatste 
lid van het Wetboek van Koophandel.

Alle partijen waren het er overigens over eens dat zij kooplieden waren in de zin van 
artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en dat het geschil handelingen betrof die de 
wet als daden van koophandel aanmerkt. De partijen stelden hierover twee akkoordcon-
clusies op, op 8 oktober 2003 en op 9 februari 2004. De negende kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent besliste verder dat alle partijen terzake handelaars zijn en het 
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tussen hen bestaande geschil handelingen betreft die de wet als daden van koophandel 
aanmerkt, en dit in haar vonnis van 28 maart 2003, dat niet in cassatie wordt aangevoch-
ten en derhalve gezag van gewijsde heeft, en in haar vonnis van 8 april 2004, dat in cassa-
tie wordt aangevochten maar niet wat betreft de kwalificatie van de partijen als kooplie-
den en de kwalificatie van de aard van het geschil. Het staat dan ook vast dat het huidige 
geschil een geschil tussen kooplieden betreft over handelingen die de wet als daden van 
koophandel aanmerkt.

De omstandigheid dat die vorderingen tot de algemene en uitsluitende bevoegdheid van 
de vrederechter behoorden, belet niet dat de in artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek vastgelegde regel wordt toegepast op alle erin vermelde geschillen, met inbegrip 
van de geschillen die tot de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter behoren.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door het hoger beroep tegen een beslissing waar-
bij uitspraak wordt gedaan over een geschil tussen kooplieden dat liep over een handeling 
die de wet als daad van koophandel aanmerkt ontvankelijk en deels gegrond te verklaren 
en door aldus de rechtbank van eerste aanleg bevoegd te verklaren om in hoger beroep 
van dat geschil kennis te nemen, zonder haar bevoegdheid ambtshalve op te werpen en 
zonder de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen overeenkomstig artikel 640 
van het Gerechtelijk Wetboek, de in het middel aangegeven bepalingen schendt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, eerste lid, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van 8 maart 2004 van de negende kamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Gent beslist dat de rechtbank van eerste aanleg onbevoegd is om kennis 
te nemen van de zaak en dat enkel de rechtbank van koophandel bevoegd is om van deze 
zaak kennis te nemen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent verzendt om die reden de 
zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, op grond van de volgende motieven:

"Beoordeling
1. Als geen exceptie van onbevoegdheid wordt opgeworpen, ligt in een tussenvonnis 

waarbij een onderzoeksmaatregel is bevolen, stilzwijgend besloten dat de rechter zich be-
voegd acht (zie Cass., 5 april 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1033, nr.473; ook Cass. 28 juni 
1984,  R.W. 1985-86, 892). De voormelde rechtspraak gaat uit van het gegeven dat niet 
elke gedingpartij de onbevoegdheid van de rechtbank nog na een tussenvonnis opwierp, 
terwijl zeker één der partijen zich beroepen had op het gezag van gewijsde van een tus-
senvonnis wat betreft de bevoegdheid van de rechtbank die het uitsprak.

In deze zaak echter betwisten alle gedingpartijen de bevoegdheid van deze rechtbank en 
vragen zij de verwijzing van de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, terwijl 
geen enkele gedingpartij zich beroept op het gezag van gewijsde van het tussenvonnis van 
deze rechtbank en kamer van 18 september 1998. De gedingpartijen verklaren zelfs duide-
lijk zich niet te beroepen op dat gezag van gewijsde.

2. Er dient te worden vastgesteld dat in deze zaak benevens een tussenvonnis van 18 
september 1998 waarin de rechtbank zich bevoegd verklaarde om van elke eis kennis te 
nemen, ook een vonnis van deze rechtbank en kamer (anders samengesteld) van 28 maart 
2003 bestaat waarbij wordt besloten tot de onbevoegdheid om kennis te nemen van enige 
eis tussen dezelfde gedingpartijen met dezelfde oorzaak en hetzelfde voorwerp.

In dit dossier werkt dus het gezag van gewijsde van twee vonnissen waarin op een ver-
schillende wijze werd beslist over de bevoegdheid om van de eisen kennis te nemen. Er 
kan natuurlijk niet meer gezag van gewijsde worden toegekend aan het ene boven het an-
dere vonnis.
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Artikel 27 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt inderdaad dat de rechter niet ambts-
halve de exceptie van gewijsde kan opwerpen, terwijl de partijen zich er niet op beroepen. 
De rechtbank valt dus terug op de beoordeling van haar bevoegdheid. De rechtbank van 
eerste aanleg heeft in hoger beroep niet de volheid van bevoegdheid (artikel 568 Gerech-
telijk Wetboek; vgl. Arrondrb. Gent, 21 mei 2001, A.R. 01/22/E; Rb. Brussel, 3 juni 1993, 
Pas. 1993, III, 28; zie ook P. VAN ORSHOVEN, 'Gerechtelijk recht, Stand van zaken en actu-
ele ontwikkelingen op het stuk van de bevoegdheid', in Themis, academiejaar 2003-2004, 
vormingsonderdeel 19, Brugge, Die Keure, 2003, blz. 27, nr. 32 en blz. 28 nr. 35) en kan 
daarom, zelfs ambtshalve, haar bevoegdheid in vraag stellen omdat de toegewezen be-
voegdheid of de bevoegdheid ratione materiae van de rechtscolleges, luidens artikel 9 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet kan worden uitgebreid tenzij de wet anders bepaalt en zij 
dus van openbare orde is. Aldus kan ook een proceseconomische en pragmatische oplos-
sing aan het gestelde probleem worden gegeven.

3. Artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep 
tegen de beslissingen door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen tus-
sen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt 
of inzake wisselbrieven, voor de rechtbank van koophandel wordt gebracht. De betrokken 
partijen moeten handelaar zijn (vgl. Cass. 7 januari 1998, P&B 1998, 224).

Omdat het geschil tussen de gedingpartijen een contract van franchising betreft en de 
betrokken partijen handelaars zijn, is de rechtbank van koophandel bevoegd om van deze 
zaak kennis  te  nemen (vgl.  ook Cass.,  7  september  2000 inzake A.R.  C.  99.0514.  F, 
www.cass.be; Cass. 15 februari 1999, R.W. 1999-2000, 741).

Zeker nu het hoger beroep tegen het eindvonnis van de vrederechter wel al hangende is 
voor de rechtbank van koophandel, ingevolge een verwijzing door deze rechtbank en ka-
mer (anders samengesteld) van 28 maart 2003, is het aangewezen in te gaan op het ver-
zoek van de gedingpartijen tot verzending van de zaak".

Grieven
In haar vonnis van 18 september 1998 verklaarde de negende kamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Gent het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond voor zover ge-
richt tegen de beslissing tot het houden van het getuigenverhoor, de vordering tot schade-
vergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond. De 
rechtbank verwees de zaak bij toepassing van artikel 1068, tweede lid van het Gerechte-
lijk Wetboek terug naar de eerste rechter en verwees de zaak wat de overige grieven in 
hoger beroep betreft (dit zijn de grieven tegen de beslissing dat de artikelen 26 en 27 van 
de franchiseovereenkomst nietig zijn), zowel wat de beoordeling van de ontvankelijkheid 
als de gegrondheid betreft, naar de bijzondere rol in afwachting van verdere behandeling.

Ingevolge de artikelen 9, tweede lid, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek, beslist 
de rechtbank van eerste aanleg die, bij afwezigheid van exceptie van onbevoegdheid ratio-
ne materiae, de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank niet gelast, impliciet doch 
zeker dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om kennis te nemen van het hoger be-
roep tegen de beslissing van de vrederechter van 19 december 1997, nu die bevoegdheid 
de openbare orde raakt.

Zodanige beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten aanzien van de vraag naar de 
bevoegdheid in zijn geheel heeft uitgeoefend, zodat die vraag voor hem niet langer aan-
hangig is.

In het bestreden vonnis van 8 maart 2004 beslist de negende kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen, dat niet de rechtbank 
van eerste aanleg, maar wel de rechtbank van koophandel bevoegd is om kennis te nemen 
van het hoger beroep tegen het vonnis van de vrederechter van 19 december 1997.
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De rechtbank van eerste aanleg kon evenwel, nadat zij had beslist dat zij bevoegd was 
om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het vonnis van de vrederechter van 19 de-
cember 1997 en aldus haar rechtsmacht over dat geschilpunt ten volle heeft uitgeoefend, 
in het bestreden vonnis, niet opnieuw en anders uitspraak doen over hetzelfde geschilpunt 
zonder haar bevoegdheid te overschrijden.

Door zich in het bestreden vonnis onbevoegd te verklaren, nadat zij zich in haar vonnis 
van 18 september 1998 bevoegd verklaard hadden, schenden de appelrechters derhalve ar-
tikel 19, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede de artikelen 9, tweede lid, 639 
en 640 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel verwijt het bestreden vonnis van 18 september 1998 het hoger 

beroep van de eiseres tegen een beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over 
een geschil tussen kooplieden dat liep over een handeling die de wet als daad van 
koophandel aanmerkt, ontvankelijk te verklaren en zich aldus bevoegd te verkla-
ren om kennis te nemen van het hoger beroep, terwijl de rechtbank van eerste 
aanleg, uitspraak doende in hoger beroep, overeenkomstig artikel 577, tweede lid 
van het Gerechtelijk Wetboek, daartoe niet bevoegd was.

2. Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing nopens 
de rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen.

3. De eiseres heeft geen grieven tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg die op haar eigen hoger beroep en in overeenstemming met haar conclusie 
de rechtbank bevoegd verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
4. Het middel verwijt het bestreden vonnis van 8 maart 2004 de rechtbank van 

eerste aanleg onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van het hoger beroep 
en de zaak naar de rechtbank van koophandel te verwijzen na in haar vonnis van 
18 september 1998 te hebben beslist dat het hoger beroep ontvankelijk was en 
dat zij aldus bevoegd was om er kennis van te nemen.

5. Het bestreden vonnis stelt  vast dat, "sedert het (...) tussenvonnis (van 18 
september  1998),  twee  gemeenschappelijk  ondertekende  akkoordconclusies 
neergelegd werden waarbij de gedingpartijen vragen om de zaak te verwijzen 
naar de rechtbank van koophandel (...) omdat de rechtbank van eerste aanleg ma-
terieel onbevoegd zou zijn om te beslissen in het voorliggende geschil".

6. De eiseres heeft geen grieven tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg dat in overeenstemming met haar conclusie de zaak naar de rechtbank van 
koophandel verwijst.

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

31 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 75

1° KAMER - 31 januari 2008

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - DEKKINGSPLICHT - 
OMVANG - VERVANGINGSVOERTUIG - VERZEKERDE BESTUURDERS.

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERVANGINGSVOERTUIG - BESTUURDERS 
- AFWEZIGHEID VAN VERZEKERING - TEGENSTELBAARHEID - BENADEELDEN.

3º BENELUX — ALLERLEI - OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - 
TOEPASSINGSGEBIED - VERVANGINGSVOERTUIG.

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED - 
VERVANGINGSVOERTUIG.

5º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED - VERVANGINGSVOERTUIG.

1º De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid  
van  iedere  bestuurder  te  dekken  geldt  enkel  met  betrekking  tot  het  in  de  polis  
omschreven  motorrijtuig,  zodat  de  verzekeraar  niet  verplicht  is  de  burgerlijke  
aansprakelijkheid  te  dekken  van  andere  personen  dan  de  verzekeringnemer,  diens 
echtgenoot  en  inwonende  kinderen,  wanneer  die  andere  personen  een  motorrijtuig 
besturen dat het in de polis omschreven motorrijtuig tijdelijk vervangt1. (Artt. 1, 2, 3, §1 en 
16,  eerste  lid  W.A.M.-wet  1989;  Art.  1,  eerste  lid  K.B.  14  dec.  1992  betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen; Art. 4, 1°, a) Modelovereenkomst, als bijlage gevoegd aan dit K.B.)

2º De afwezigheid van verzekering voor andere personen dan de verzekeringnemer, diens 
echtgenoot  en  inwonende  kinderen,  wanneer  die  andere  personen  een 
vervangingsvoertuig besturen, is geen exceptie bedoeld in artikel 16, eerste lid van de 
W.A.M. 1989 en kan door de verzekeraar aan de benadeelden tegengeworpen worden2 3. 
(Art. 16, eerste lid W.A.M.-wet 1989)

3º, 4° en 5° De Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst  
van  24  mei  1966  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 

1 Art. 16, eerste lid W.A.M. 1989, zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij W. 22 aug. 2002.
2 Ibid.
3 Zie G. JOCQUE, "Grenzen aan de uitbreiding van de dekking door de W.A.M.-verzekering - Het 
tijdelijk vervangingsvoertuig of het toevallig bestuurd voertuig", De Verz. 2003, (679) 682. 
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motorrijtuigen voorzien niet in een regeling betreffende een uitbreiding van de waarborg  
buiten het gebruik van het  in de verzekeringsovereenkomst  omschreven motorrijtuig4.  
(Artt. 1, 2 en 3, §1 Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij Benelux-overeenkomst 
24  mei  1966  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen)

(AXA BELGIUM N.V. T. NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0186.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3, het eerste lid van §1, in het bijzonder en 16 van de wet van 21 no-

vember 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen (WAM-wet), artikel 16 voor zijn wijziging bij wet van 22 augustus 2002;

- artikel 87, §1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten;
- de artikelen 1, 2, 3, §1, in het bijzonder en 11, §1 van de gemeenschappelijke bepalin-

gen bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij wet van 19 februari 1968;

- subsidiair: artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-
fende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen en artikel 4 van de modelovereenkomst, waarvan een bijlage is gevoegd bij 
voormeld koninklijk besluit van 14 december 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre de vorderin-

gen ongegrond werden verklaard opzichtens de tweede verweerder en gegrond ten opzich-
te van de eiseres.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres dienvolgens om aan de eerste verweerder te 
betalen de provisionele som van 20.949,63 euro, meer de vergoedende interesten vanaf 1 
januari 1997, de gemiddelde datum, en de gerechtelijke interesten.

De beslissing dat de burgerlijke aansprakelijkheid van het door K. bestuurde vervang-
voertuig Datsun regelmatig bij de eiseres was verzekerd waardoor de tweede verweerder 
niet tot tussenkomst is gehouden, werd op de volgende overwegingen geschraagd:

"(De eiseres) is van oordeel dat de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof van 30 no-
vember 1990, dat werd toegepast in het cassatiearrest van 20 maart 1991, waar de eerste 
rechter naar verwees in het bestreden vonnis om te stellen dat een beding, waarbij de dek-
king van de verzekering tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde catego-

4 Zie Ben.GH. zaak A 84/4, 17 maart 1986,  Ben.Jur. 1986, afl. 7, 2 en Ben.GH. zaak A 89/5, 30 
november 1990, Ben.Jur. 1990, afl. 11, 54; G. JOCQUE, o.c., 681.
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rieën van bestuurders, met uitzondering van iedere andere bestuurder, wordt beperkt, wat 
te dezen het geval is, niet aan de benadeelden kan worden tegengeworpen, niet van toe-
passing is op onderhavig geval.

Volgens (de eiseres) is er in casu geen sprake van een beperking van de dekking van de 
verzekering van het omschreven voertuig, doch is er integendeel in de polis van H.D. een 
uitbreiding voorzien, met name het geval waarin het omschreven voertuig tijdelijk voor 
om het even welke reden, onbruikbaar is. De waarborg strekt zich dan, aldus (de eiseres), 
uit tot het vervangingsvoertuig, op voorwaarde dat dit vervangingsvoertuig werd bestuurd 
door de verzekerde, zijnde H.D., diens echtgenote en/of diens kinderen, indien deze bij 
hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben.

Aangezien vaststaat dat op het ogenblik van de feiten het vervangingsvoertuig bestuurd 
werd door K., die zeker niet de echtgenote of een kind was van de verzekerde, en zeker 
niet bij hem inwoonde, is (de eiseres) van oordeel dat de uitbreiding van de dekking voor 
het vervangingsvoertuig, zoals bepaald in artikel 4 van de modelpolis, niet van toepassing 
is en derhalve derden zich hierop niet kunnen beroepen.

Deze stelling kan niet gevolgd worden.
(De eiseres) moet erkennen dat het vervangingsvoertuig Datsun gelijkgesteld werd met 

het oorspronkelijk verzekerde voertuig, met als gevolg dat het voertuig Datsun principieel 
wel verzekerd was bij (de eiseres).

Dat de dekking voor het vervangingsvoertuig Datsun dan enkel voorbehouden zou zijn 
voor de verzekeringnemer, diens echtgenote en kinderen, zoals voorgehouden door (de ei-
seres), kan niet worden aanvaard, nu een dergelijk beding, waarbij de dekking van de ver-
zekering van de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid van bepaalde  categorieën  van be-
stuurders wordt beperkt - wat te dezen duidelijk het geval is - niet aan de benadeelden kan 
worden tegengeworpen.

Het hof (van beroep) treedt dan ook integraal het standpunt van de eerste rechter bij. De 
door de eerste rechter ingeroepen rechtspraak is te dezen wel degelijk van toepassing.

Gelet op dit alles, besloot de eerste rechter terecht dat (de tweede verweerder) niet tot 
tussenkomst is  gehouden, gezien de burgerlijke aansprakelijkheid van het door K. be-
stuurde voertuig ten opzichte van D.Y., verzekerde van (de eerste verweerder), regelmatig 
verzekerd was bij (de eiseres)".

Grieven
1. 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 (artikel 2, §1 van 
de WAM-wet; artikel 2, §1 van de Gemeenschappelijke Bepalingen bij de Benelux-over-
eenkomst).

De  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen  moet  waarborgen 
dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde mo-
torrijtuig, alsmede van degenen die daarin worden vervoerd en van de werkgever van bo-
vengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krach-
tens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zulks 
met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door dief-
stal, geweldpleging of heling de macht over het motorrijtuig hebben verschaft (artikel 3, 
§1, eerste lid van de WAM-wet; artikel 3, §1 van de gemeenschappelijke bepalingen bij 
de Benelux-overeenkomst).
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De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verzekert bijgevolg 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe een welbepaald in de verzekeringsover-
eenkomst omschreven voertuig aanleiding kan geven, waarbij om het even welke bestuur-
der van de waarborg moet kunnen genieten.

2. De verzekeringsovereenkomst gesloten met het oog op de uitvoering van de WAM-
wet, wordt, ten opzichte van de benadeelde, van rechtswege geacht elk risico te dekken 
dat verplicht verzekerd moet zijn (artikel 16, derde lid van de WAM-wet).

Geen uit  de wet of uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende nietigheid, ver-
weermiddel of verval kan door de WAM-verzekeraar aan de benadeelde worden tegenge-
worpen wanneer ten gevolge van die exceptie afbreuk wordt gedaan aan de wettelijk ver-
plichte dekking van het risico (artikel 16, eerste lid van de WAM-wet en artikel 87, §1, 
eerste lid van de wet van 25 juni 1992).

Een beding waarbij de dekking van de verzekering van het in de verzekeringsovereen-
komst omschreven motorvoertuig wordt beperkt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van bepaalde categorieën van bestuurders, met uitzondering van iedere andere bestuurder, 
kan bijgevolg niet door de verzekeraar aan de benadeelde worden tegengeworpen in de 
mate dat de verzekeringsovereenkomst van rechtswege wordt geacht de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van elke bestuurder van het omschreven motorvoertuig te dekken.

3. Op grond van de artikelen 2 en 3 van de WAM-wet en van de gemeenschappelijke 
bepalingen bij de Benelux-overeenkomst bestaat er daarentegen geen verplichting om de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van de bestuurder die een ander dan het in 
de polis omschreven voertuig bestuurt.

Wanneer de verzekeringsovereenkomst een beding bevat waarin de uitbreiding van de 
dekking is voorzien tot een ander dan het in de overeenkomst omschreven voertuig, zodat 
een ruimere dekking wordt geboden dan door de artikelen 2 en 3 van de WAM-wet en van 
de gemeenschappelijke bepalingen van de Benelux-overeenkomst is voorgeschreven, dan 
zullen de excepties die verband houden met de toepassingsvoorwaarden van dat beding 
wel tegenwerpbaar zijn aan de benadeelde.

Excepties die, zoals te dezen, het bestaan zelf van de overeenkomst, zijn draagwijdte en 
de dekking van het risico aanbelangen, zijn immers geen excepties in de zin van de artike-
len 16, eerste lid van de WAM-wet en 87, §1, eerste lid van de wet van 25 juni 1992.

4. In casu bevatte de verzekeringsovereenkomst een beding, dat overeenstemt met arti-
kel 4.1.)a) van de modelpolis, waarbij de dekking, onder welomschreven voorwaarden, 
wordt uitgebreid tot het vervangvoertuig van het in de overeenkomst omschreven voer-
tuig. De waarborg strekt zich meerbepaald uit:

"(...) tot het vervangingsvoertuig, op voorwaarde dat dit vervangingsvoertuig werd be-
stuurd door de verzekerde,  zijnde H.D.,  diens echtgenote en/of  diens kinderen,  indien 
deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt 
hebben".

Welnu, de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling vormen geen niet-tegenwerpbare 
excepties in de zin van de artikelen 16 van de WAM-wet en 87, §1, eerste lid van de wet 
van 25 juni 1992 in zoverre deze bepaling de dekkingsvoorwaarden omschrijft waarbin-
nen de verzekeraar het risico verzekert bij tijdelijk gebruik door de verzekerde van een 
vervangwagen, terwijl, noch de WAM-wet, noch de gemeenschappelijke bepalingen bij 
de Benelux-overeenkomst, voorschrijven dat de verzekeraar de burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid moet dekken van de bestuurder van een vervangvoertuig.

Het verweer van de eiseres dat zij niet was gehouden tot tussenkomst in het schadege-
val omdat de voorwaarden daartoe, zoals omschreven in artikel 4 van de verzekerings-
overeenkomst niet waren vervuld, met name omdat de vervangwagen Datsun niet was be-
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stuurd door de verzekeringsnemer, zijn echtgenote of inwonende kinderen zodat het scha-
degeval buiten het werkingsveld van die uitbreidingsbepaling viel, kon bijgevolg wettig 
jegens de eerste verweerder als exceptie van niet-dekking worden tegengeworpen.

5. Het bestreden arrest neemt aan dat het vervangvoertuig Datsun, in toepassing van ar-
tikel 4 van de modelpolis, gelijk moet worden gesteld met het oorspronkelijk verzekerde 
en omschreven voertuig Nissan, zij het dat de dekking van het vervangvoertuig voorbe-
houden is voor 1) de verzekeringsnemer, 2) diens echtgenoot, 3) of kinderen (p.6, vierde 
en vijfde alinea).

Het bestreden arrest oordeelt echter dat "een dergelijk beding, waarbij de dekking van 
de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde categorieën van 
bestuurders wordt beperkt - wat te dezen duidelijk het geval is - niet aan de benadeelden 
kan worden tegengeworpen" zodat de eiseres haar waarborg aan de eerste verweerder niet 
op grond van artikel 4 van de polis kan ontzeggen.

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van de artikelen 
1, 2, 3, §1, eerste lid WAM-wet, 1, 2, 3, §1 van de gemeenschappelijke bepalingen bij de 
Benelux-overeenkomst, en van de verbindende kracht van artikel 4 van de verzekerings-
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek; subsidiair: schen-
ding van artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 14 december 1992 en van arti-
kel 4  van de bijgevoegde modelovereenkomst)  heeft  kunnen oordelen dat het  vervan-
gingsvoertuig Datsun gelijkgesteld moet worden met het omschreven voertuig Nissan nu 
er geen enkele wettelijke verplichting bestaat om (iedere) bestuurder van een vervang-
voertuig te verzekeren.

In zoverre het bestreden arrest niettemin oordeelde dat de beperking van de dekking 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het vervangvoertuig, zo-
als opgenomen in artikel 4 van de verzekeringsovereenkomst, niet kan worden tegenge-
worpen aan de eerste verweerder, heeft het bestreden arrest bijgevolg, naast de voorver-
melde bepalingen, ook de artikelen 16 van de WAM-wet en 87, §1, eerste lid van de wet 
van 25 juni 1992, miskend (schending van alle bepalingen zoals aangehaald in de aanhef 
van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2 van de WAM-wet van 21 november 1989 worden mo-

torrijtuigen slechts tot het verkeer toegelaten, indien de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven gedekt is door een verzeke-
ringsovereenkomst die aan de bepalingen van de WAM-wet voldoet en waarvan 
de werking niet is geschorst.

Krachtens artikel 3, §1 van de WAM-wet, moet de verzekering de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, iedere houder, iedere bestuur-
der van het verzekerde motorrijtuig en van iedere daarin vervoerde persoon, be-
houdens bepaalde uitzonderingen.

Artikel 16, eerste lid van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt 
dat geen uit de wet of uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende nietig-
heid, verweer of verval door een verzekeraar aan een benadeelde kan worden te-
gengeworpen. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereen-
komst met het oog op de uitvoering van deze wet gesloten, van rechtswege ge-
acht wordt elk risico te dekken dat verplicht verzekerd is.

2. Op grond van artikel 4, 1°, a) van de modelovereenkomst voor de verplichte 
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aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, strekt de dekking van deze 
overeenkomst  zich,  onder  bepaalde  voorwaarden,  uit  tot  de  burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot  een motorrijtuig dat  het  in de polis  om-
schreven rijtuig tijdelijk vervangt.

Deze uitbreiding van de dekking heeft alleen betrekking op de burgerrechtelij-
ke aansprakelijkheid van de in artikel 4, 1° van de modelovereenkomst aangedui-
de personen, namelijk de verzekeringnemer alsmede diens echtgenoot en kinde-
ren, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te 
besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrech-
telijk aansprakelijke voor de bestuurder van het vervangingsvoertuig.

3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat de verplichting van de WAM-verze-
keraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dek-
ken, enkel geldt met betrekking tot het in de polis omschreven motorrijtuig. De 
verzekeraar is niet verplicht de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van 
andere personen dan deze bedoeld in artikel 4, 1° van de modelovereenkomst, 
wanneer zij een motorrijtuig besturen dat het in de polis omschreven motorrijtuig 
tijdelijk  vervangt.  De afwezigheid van verzekering voor andere personen dan 
deze bedoeld in artikel 4, 1° van de modelovereenkomst, wanneer zij een vervan-
gingsvoertuig besturen, is geen exceptie bedoeld in artikel 16, eerste lid van de 
WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, en kan door de verzekeraar aan de be-
nadeelden worden tegengeworpen. 

4.  De  Gemeenschappelijke  bepalingen  behorende  bij  de  Benelux-overeen-
komst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen voorzien niet in een regeling betreffende een uitbreiding van de waarborg 
buiten het gebruik van het in de verzekeringsovereenkomst omschreven motorrij-
tuig.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- het door R. K. bestuurde voertuig Datsun op het ogenblik van het ongeval 

diende als vervangwagen voor een bij de eiseres verzekerd voertuig Nissan;
- dit laatste voertuig eigendom was van H.D., broer van Y.D., die als passagier 

van het vervangingsvoertuig Datsun bij het ongeval zwaar gewond werd;
- de bestuurder R. K. niet de echtgenote of een kind was van H.D. en zeker 

niet bij hem inwoonde.
De appelrechters  oordelen dat  het  vervangingsvoertuig Datsun gelijkgesteld 

werd met het oorspronkelijk verzekerde voertuig en dat niet kan worden aan-
vaard dat de dekking voor het vervangingsvoertuig enkel voorbehouden zou zijn 
voor de verzekeringnemer, diens echtgenote en kinderen, nu dergelijk beding, 
waarbij de dekking van de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van bepaalde categorieën van bestuurders wordt beperkt, niet aan de bena-
deelden kan worden tegengeworpen.

6. Door op deze gronden te oordelen dat de burgerlijke aansprakelijkheid van 
het door R. K. bestuurde voertuig ten opzichte van Y.D., verzekerde van de eer-
ste verweerster, regelmatig verzekerd was bij de eiseres, schenden de appelrech-
ters de hierboven genoemde bepalingen.
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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 Brussel.

31 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn.

Nr. 76

1° KAMER - 31 januari 2008

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 16 - ONTEIGENING - 
BILLIJKE EN VOORAFGAANDE SCHADEVERGOEDING - OMVANG - KOSTEN VAN JURIDISCHE BIJSTAND.

2º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE EN VOORAFGAANDE 
SCHADEVERGOEDING - OMVANG - KOSTEN VAN JURIDISCHE BIJSTAND.

1º en 2° Vermits de schadeloosstelling in geval van onteigening alle schadeposten moet  
omvatten die de onteigende heeft geleden en die in oorzakelijk verband staan met de  
onteigening, zijn de door de onteigende gemaakte kosten van juridische bijstand, die in  
oorzakelijk  verband  staan  met  de  onteigening,  een  bestanddeel  van  die  billijke  
schadevergoeding1. (Art. 16 G.W. 1994)

(C. T. HAVILAND, Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening en de Economische Expansie van het 
Arrondissement Halle Vilvoorde C.V.)

ARREST

(A.R. C.06.0250.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 Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel

1 Zie, voor de kosten van technische bijstand: Cass.,  5 mei 2006, A.R. C.03.0068.F,  A.C. 2006, 
nr. 257.
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Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 16 van de Grondwet;
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-

tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955 (hieronder afgekort als E.V.R.M.);

artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;

het algemeen rechtsbeginsel van de wapengelijkheid;
voor zoveel als nodig, artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de eiseres, het incidenteel beroep van de eiseres gedeeltelijk gegrond, bepaalt het 
de definitieve vergoeding toekomende aan de eiseres op 168.970,42 euro, veroordeelt het 
bijgevolg de verweerster tot betaling aan de eiseres van 47.695,95 euro te vermeerderen 
met de interest, veroordeelt het de eiseres tot teruggave aan de verweerster van de bedra-
gen die werden geconsigneerd in de mate dat zij de in het arrest opgegeven sommen over-
schrijden, zegt het voor recht dat op dat terug te geven saldo interest verschuldigd is en 
wijst het eiseres voor het overige van haar vorderingen af, een en ander op grond van de 
volgende motieven:

"VI. De billijke vergoeding:
21. Wanneer iemand van zijn eigendom wordt ontzet ten algemenen nutte, in een geval 

en op de wijze bij de wet bepaald, heeft de onteigende recht op een voorafgaande en billij-
ke schadeloosstelling.

(...)
De schuldvordering van de onteigende heeft geen numerieke geldsom tot voorwerp, 

maar een door de rechter te begroten vergoeding van de door de onteigende geleden scha-
de; de schade moet volledig worden vergoed, zoals de schade, in de regel, ook volledig 
moet worden vergoed inzake contracten en inzake misdrijven of oneigenlijke misdrijven.

(...)
38. (De eiseres) vordert (...) een vergoeding voor de kosten van haar verdediging en 

steunt daarbij op artikel 6 E.V.R.M., op artikel 16 van de Grondwet en op het feit dat de 
administratie thuis is in alle knepen van het onteigeningsrecht en wordt bijgestaan door 
een schare van gespecialiseerde juridische en technische raadgevers.

In de mate dat deze vordering samenvalt met de in artikel 1072bis van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde vordering tot vergoeding van de schade wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep, blijkt uit de beoordeling van de standpunten van de partijen dat, indien het 
aanbod van (de verweerster) te laag was, de vordering van (de eiseres) op (haar) beurt te 
hoog was. Noch van het aanbod noch van de vordering kan evenwel worden beweerd dat 
de afwijking van de billijke vergoeding onaanvaardbaar was.

Overigens is het beroep doen op een advocaat of een technisch raadsman door (de eise-
res) op zichzelf niet noodzakelijk een bestanddeel van de schade waarvoor een billijke 
onteigeningsvergoeding moet worden toegekend; bijzondere, van de normale gang van 
zaken voor de hoven en rechtbanken afwijkende omstandigheden die deze verdedigings-
kosten tot bestanddeel zouden maken van de vergoedbare schade, zijn niet bewezen in 
hoofde van (de eiseres).

Van enige ongelijkheid tussen de huidige partijen, wat betreft hun bijstand door een ad-
vocaat, bestaat er ter zake zelfs geen aanwijzing".
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Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan worden 

ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen 
billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Op de billijke en voorafgaande schadeloosstelling zijn de principes van schadeloosstel-
ling bij onrechtmatige daad van toepassing: zij moet de volledige schade vergoeden die de 
onteigende als gevolg van de onteigening heeft geleden en moet in concreto worden be-
groot.

Schade is elk nadeel, elk verlies, elke vermindering van iemands vermogen en kan be-
paald worden door de vergelijking van twee toestanden: de reële toestand na het schade 
verwekkend feit en de hypothetische toestand die er geweest zou zijn indien het schade-
verwekkend feit niet had plaatsgehad.

Ook het causaal verband tussen de door de onteigende geleden schade en de onteige-
ning wordt beoordeeld zoals in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Het veron-
derstelt dat zonder de fout, de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen 
ontstaan.

De  verdedigingskosten  van  eiseres  zijn  bijgevolg,  op  grond  van  artikel  16  van  de 
Grondwet, vergoedbare schade indien zij een vermindering uitmaken van het vermogen 
van eiseres die zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de onteigening 
niet had plaatsgevonden. Artikel 16 van de Grondwet vereist voor de vergoedbaarheid van 
de verdedigingskosten ingevolge een onteigening niet het bestaan van bijzondere, van de 
normale gang van zaken voor de hoven en rechtbanken afwijkende omstandigheden.

1.1.2. Het hof van beroep beslist dat het beroep van de onteigende op een advocaat of 
een technisch raadsman op zichzelf niet noodzakelijk een bestanddeel is van de schade 
waarvoor een billijke onteigeningsvergoeding moet worden toegekend en dat bijzondere, 
van de normale gang van zaken voor de hoven en rechtbanken afwijkende omstandighe-
den die deze verdedigingskosten tot bestanddeel zouden maken van de vergoedbare scha-
de, niet zijn bewezen in hoofde van de eiseres.

Het hof van beroep stelt niet vast dat de verdedigingskosten van de eiseres haar vermo-
gen niet verminderen. Evenmin onderzoekt het hof van beroep of, noch stelt het vast dat 
de verdedigingskosten van de eiseres, zoals ze zich in concreto hebben voorgedaan, ook 
zonder de onteigening van haar onroerende goederen waren ontstaan.

Door te beslissen dat, opdat de verdedigingskosten van de eiseres een bestanddeel zou-
den uitmaken van de vergoedbare schade, het bewijs moet zijn geleverd van bijzondere, 
van de normale gang van zaken voor de hoven en rechtbanken afwijkende omstandighe-
den, miskent het hof van beroep het rechtsbegrip schade en schendt het artikel 16 van de 
Grondwet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Hieruit volgt dat het hof van beroep op grond van de overweging dat het beroep van de 
eiseres op een advocaat op zichzelf niet noodzakelijk een bestanddeel is van de schade 
waarvoor een billijke onteigeningsvergoeding moet worden toegekend en dat bijzondere, 
van de normale gang van zaken voor de hoven en rechtbanken afwijkende omstandighe-
den die deze verdedigingskosten tot bestanddeel zouden maken van de vergoedbare scha-
de, niet bewezen zijn in hoofde van de eiseres, niet wettig beslist dat de verdedigingskos-
ten van de eiseres geen deel uitmaken van haar vergoedbare schade (schending van artikel 
16 van de Grondwet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en 

voorafgaande  schadeloosstelling  ten  algemenen  nutte  van  zijn  eigendom kan 
worden ontzet.

Die  schadeloosstelling  moet  alle  schadeposten  omvatten  die  de  onteigende 
heeft geleden en die in oorzakelijk verband staan met de onteigening.

2. Het arrest oordeelt dat "het beroep doen op een advocaat of een technisch 
raadsman door de onteigenden, op zichzelf niet noodzakelijk een bestanddeel 
van de schade is waarvoor een billijke onteigeningsvergoeding moet worden toe-
gekend" en dat "bijzondere, van de normale gang van zaken voor de hoven en 
rechtbanken  afwijkende  omstandigheden  die  deze  verdediging  kosten  tot  be-
standdeel zouden maken van de vergoedbare schade, niet bewezen zijn in hoofde 
van de onteigenden". Het arrest oordeelt tevens dat "van enige ongelijkheid tus-
sen de huidige partijen, wat betreft hun bijstand door een advocaat, terzake zelfs 
geen aanwijziging bestaat".

3. Op grond van die overwegingen vermocht het arrest niet op wettige wijze 
het noodzakelijke oorzakelijke verband uit te sluiten tussen de onteigening en de 
door de onteigende gemaakte kosten van juridische bijstand en beslissen dat die 
kosten  geen  bestanddeel  zijn  van  de  billijke  schadeloosstelling.  Het  arrest 
schendt derhalve artikel 16 van de Grondwet.

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de ei-

seres gevorderde schadeloosstelling voor de gemaakte kosten van verdediging.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

31 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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Nr. 77

1° KAMER - 31 januari 2008

1º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - KOOPOVEREENKOMST 
ONROEREND GOED - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - VERLIJDEN AKTE - WEIGERING 
MEDEWERKING - VONNIS GELDEND ALS TITEL VAN OVERDRACHT - OVERSCHRIJVING 
HYPOTHEEKKANTOOR - VORDERING - TWEEDE KOOPOVEREENKOMST - GEVOLG.

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - KOOPOVEREENKOMST ONROEREND GOED - VERLIJDEN AKTE - WEIGERING 
MEDEWERKING - VONNIS GELDEND ALS TITEL VAN OVERDRACHT - OVERSCHRIJVING 
HYPOTHEEKKANTOOR - VORDERING - TWEEDE KOOPOVEREENKOMST - GEVOLG.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
KOOPOVEREENKOMST ONROEREND GOED - VONNIS GELDEND ALS TITEL VAN OVERDRACHT - 
OVERSCHRIJVING HYPOTHEEKKANTOOR - VORDERING - TWEEDE KOOPOVEREENKOMST - GEVOLG.

1º, 2° en 3° De koopovereenkomst van een onroerend goed houdt voor de partijen de  
verplichting in om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte, en dit mede  
met  het  oog  op  overschrijving  ervan  in  het  daartoe  bestemde  register  op  het  
hypotheekkantoor; weigert een der partijen deze medewerking dan kan de andere partij  
aan de rechter een vonnis vragen dat zal gelden als titel van overdracht en dit mede met  
het  oog  op  overschrijving  ervan  in  het  bedoeld  register;  de  omstandigheid  dat  de  
verkoper, na het sluiten van een eerste koopovereenkomst, met een derde een tweede 
koopovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot hetzelfde onroerend goed waarvan 
de akte inmiddels werd overgeschreven,staat de inwilliging van een dergelijke vordering  
niet in de weg. (Art. 1, eerste en tweede lid Hypotheekwet 16 dec. 1851)

(H. e.a. T. G. LANGE en W. DEJOSSE, curatoren over het faillissement van OISA-MFL N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0217.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1184, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, eerste en tweede lid en 2 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 

zijnde titel XVIII "Voorrechten en hypotheken" van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verwerpen de vordering van de eisers voor recht te horen zeggen dat 

het tussen te komen arrest als verkoopakte zal gelden dat ter overschrijving zal kunnen 
worden aangeboden bij de hypotheekbewaarder, op grond van de volgende motieven:

"I. De geldigheid van de onderhandse verkoopovereenkomst van 7 april 2000 - de te-
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genwerpbaarheid ervan ten aanzien van de curatele.
Volgens (de tweede verweerster) voldoet het document 'compromis/intentieverklaring' 

waarop (de eisers) steunen niet aan artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, is er hoe dan 
ook geen geldige verkoop tot stand gekomen nu het slechts gaat om een intentieverklaring 
en werd er nooit door (de eisers) een bedrag van 446.208,34 euro (18.000.000 BEF) be-
taald. Bovendien zou de gefailleerde vennootschap terecht hebben gekozen om aan haar te 
verkopen omdat dit een interessantere verkoop was.

Het door (de tweede verweerster) ingeroepen artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 
betreft  slechts het bewijs tussen partijen. De niet-naleving ervan kan niet  door derden 
worden ingeroepen. (De tweede verweerster) is ten opzichte van de onderhandse verkoop 
van 7 april 2000 een derde. Bovendien zijn de bepalingen van artikel 1325 van het Bur-
gerlijk Wetboek niet van toepassing in handelszaken.

Met de eerste rechter is het hof (van beroep) van oordeel dat de onderhandse verkoop 
van 7 april 2000 rechtsgeldig is tot stand gekomen. De betrokken partijen bevestigen dat 
deze verkoop is gebeurd in overeenstemming met het gerechtelijk akkoord dat aan de ge-
failleerde vennootschap werd toegestaan. Tussen partijen is de overeenkomst van 7 april 
2000 bindend, ook al werd de overeenkomst niet overgeschreven op het bevoegde hypo-
theekkantoor. De overschrijving beoogt enkel de tegenwerpbaarheid aan derden. De te-
genvordering van de gefailleerde vennootschap tot nietigverklaring van de onderhandse 
verkoop van 7 april 2000 blijft afgewezen. Zij wordt overigens door de curatoren niet uit-
drukkelijk hernomen.

Voor zover de curatoren opwerpen dat de onderhandse verkoop van 7 april 2000 hen 
niet kan worden tegengeworpen stellende dat zij derden zijn, dient gesteld dat onder der-
den in de zin van artikel 1 van de Hypotheekwet wordt bedoeld diegenen die geen partij 
waren bij de akte en die concurrerende zakelijke en persoonlijke rechten kunnen laten gel-
den waaraan in de akte afbreuk wordt gedaan en die te goeder trouw zijn. Hier kunnen de 
curatoren op het onroerend goed in kwestie geen zakelijk recht laten gelden, evenmin als 
een concurrerend persoonlijk recht (zie verder onder II). De onderhandse akte van 7 april 
2000 is aan de curatele tegenwerpbaar.

II. Vordering tot gedwongen uitvoering van de onderhandse verkoop van 7 april 2000 - 
schadevergoeding.

Het staat vast dat de gefailleerde vennootschap een contractuele wanprestatie heeft ge-
pleegd door aan (de tweede verweerster) het onroerend goed waarover het hier gaat en dat 
eerder door haar aan (de eisers) werd gekocht aan een derde door te verkopen. De gefail-
leerde vennootschap is ten aanzien van (de eisers) contractueel aansprakelijk voor de door 
laatstgenoemden geleden schade.

Nu de notariële akte van 8 november 2000 niet nietig wordt verklaard (zie verder onder 
III), kunnen (de eisers) niet meer vragen dat de uitspraak als titel zou gelden voor de ver-
koop aan hen bij onderhandse akte van 7 april 2000. Hun vordering in dit verband is on-
gegrond. Herstel in natura is niet meer mogelijk. Zij kunnen enkel nog aanspraak maken 
op een vervangende schadevergoeding. Deze schade bestaat onder andere in het verlies 
van tijd en kosten om de onderhandse verkoop van 7 april 2000 tot stand te brengen en in 
de meerprijs om elders een gelijkaardig goed te vinden. Nu er geen objectieve elementen 
voorliggen om de omvang van de schade concreet te begroten, dient een deskundige te 
worden aangesteld. De omvang van de schade wordt provisioneel begroot op 1 euro.

III. De nietigverklaring van de notariële akte van verkoop/niet-tegenwerpbaarheid.
(De eisers) vragen de nietigverklaring van de notariële akte van 8 november 2000. In 

hoger beroep vragen ook de curatoren de nietigverklaring van deze akte.
De vordering tot nietigverklaring vanwege (de eisers) werd gekantmeld.
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Op grond van artikel 1 van de Hypotheekwet kan enkel de niet tegenwerpbaarheid van 
de overschrijving van de notariële akte van 8 november 2000 worden gevorderd. (De ei-
sers) zijn geen partij bij de verkoopovereenkomst van 8 november 2000 die de nietigver-
klaring ervan op grond van wilsgebreken kan vragen.

(De tweede verweerster) betwist zich schuldig te hebben gemaakt aan derde-medeplich-
tigheid aan contractbreuk.

In de zin van artikel 1 van de Hypotheekwet wordt geacht met bedrog te hebben gecon-
tracteerd de derde die bij het sluiten van het contract weet heeft van de vroegere overeen-
komst tot overdracht van de eigendom van het onroerend goed. Hier wist (de tweede ver-
weerster) op het tijdstip dat haar recht ontstond dat er een voorgaand compromis met (de 
eisers), bestond. In de onderhandse overeenkomst van 19 april 2000 staat vermeld '2.2. In 
dit verband wijst de verkoper de koper erop, dat reeds, zij het onder dezelfde opschorten-
de voorwaarden, een gelijkaardige compromis werd gesloten met een derde kandidaat-ko-
per'. (De tweede verweerster) heeft bewust meegewerkt aan de contractbreuk door de ge-
failleerde vennootschap. Zij wist dat door haar aankoop de gefailleerde vennootschap zich 
schuldig maakte aan contractbreuk jegens (de eisers), reden waarom zij zich bij overeen-
komst van 8 november 2000 door de gefailleerde vennootschap liet vrijwaren. Deze vast-
stelling - inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm - noopt tot de toepassing van arti-
kel 1383 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van (de eisers). De derde-medeplichtig-
heid blijft van toepassing, zelfs al werd voor onroerende goederen een publiciteitsregel in 
het leven geroepen.

De verkoop van 8 november 2000 dient aan (de eisers) niet tegenwerpbaar te worden 
verklaard.

De vordering van de curatoren tot nietigverklaring van de verkoop van 8 november 
2000 is een nieuwe vordering die niet voor de eerste rechter was ingesteld. De curatoren 
vertegenwoordigen de gefailleerde vennootschap als procespartij. De gefailleerde heeft in 
eerste aanleg altijd aangedrongen om de vordering van (de eisers) tot nietigverklaring van 
de notariële akte verkoop van 8 november 2000 af te wijzen. Deze verkoop is tegenwerp-
baar aan de curatele. Het onroerend goed in kwestie is definitief uit het vermogen van de 
gefailleerde vennootschap verdwenen. De curatoren zetten het geding, ingeleid door de 
gefailleerde vennootschap, gewoon verder. Zij treden niet op als vertegenwoordiger van 
de massa maar als wettelijke vertegenwoordiger van de gefailleerde vennootschap. De cu-
ratele dient de verkoop door de gefailleerde vennootschap aan (de tweede verweerster) te 
respecteren. De massa van schuldeisers kan (...) niet op een conflicterend recht (bogen).

De omstandigheid dat (de eisers) hun contractpartij kunnen aanspreken, belet geenszins 
dat (de tweede verweerster) kan worden aangesproken voor dezelfde schade. Het gaat hier 
niet om louter contactuele rechten die uitsluitend inter partes afdwingbaar zijn en die niet 
onder het mom van een contractuele vordering op een derde mogen worden afgewenteld. 
Aangezien de fouten van (de tweede verweerster) en de gefailleerde vennootschap geza-
menlijk hebben bijgedragen tot dezelfde schade, zijn zij beiden in solidum jegens (de ei-
sers) gehouden".

Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat koop een overeenkomst is waarbij 

de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te 
betalen. Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.

Overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is hij tussen partijen voltrok-
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ken, en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zo-
dra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en 
de prijs nog niet betaald is.

Artikel 1 van de hypotheekwet bepaalt dat alle akten onder de levenden, om niet of on-
der bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, ge-
heel worden overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring 
der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen. Tot dan toe kan 
men zich op die akten niet beroepen tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd heb-
ben.

Overeenkomstig artikel 2 van de hypotheekwet kunnen enkel authentieke akten en von-
nissen worden overgeschreven.

De overeenkomst tot overdracht van een onroerend goed bevat de verplichting om mee 
te werken aan het verlijden van de authentieke akte (de artikelen 1134, 1582 en 1583 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1, eerste lid en 2 van de Hypotheekwet).

Ingeval een partij weigert mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte kan 
de andere partij een vonnis vragen dat geldt als titel (artikel 1, tweede lid van de Hypo-
theekwet).

Het enkele feit dat de koopakte niet is overgeschreven, heeft geen invloed op het eigen-
domsrecht van de verkrijger van het onroerend goed. De verkrijger is volwaardig eigenaar 
krachtens de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Op grond van artikel 1 van de Hypotheekwet kan de verkrijger, zolang de akte niet is 
overgeschreven, zich echter niet op de koopakte beroepen tegen derden die zonder bedrog 
gecontracteerd hebben.

Ten aanzien van de derde die niet te goeder trouw was, kan de verkrijger zich wel op de 
niet overgeschreven akte beroepen.

Een derde wordt geacht gecontracteerd (te) hebben met bedrog in de zin van artikel 1 
van de Hypotheekwet wanneer hij bij het sluiten van de overeenkomst kennis had van het 
bestaan van de vroegere overeenkomst tot overdracht van de eigendom van een onroerend 
goed.

Te dezen stellen de appelrechters vast dat de eisers het onroerend goed aankochten op 7 
april 2000 en dat de tweede verweerster, die het goed aankocht bij onderhandse akte van 
19 april 2000, op het ogenblik van de aankoop wist dat er een voorgaand compromis met 
de eisers bestond, zodat de tweede verweerster met bedrog gecontracteerd heeft in de zin 
van artikel 1 van de Hypotheekwet.

In die omstandigheden konden de eisers zich ten aanzien van de tweede verweerster op 
de onderhandse verkoopakte beroepen en de verdere uitvoering van de overeenkomst ei-
sen en meer bepaald eisen dat een authentieke eigendomstitel zou worden opgesteld en 
overgeschreven (de artikelen 1134, 1184, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek en 1, 
tweede lid en 2 van de Hypotheekwet).

De enkele overschrijving van de akte door de tweede verweerster verschaft haar niet 
het eigendomsrecht over voormeld onroerend goed. Evenmin kan het feit dat de overeen-
komst die door de tweede verweerster werd aangegaan niet nietig verklaard werd eraan in 
de weg staan dat de met de eisers afgesloten overeenkomst wordt uitgevoerd. De latere 
verkoopovereenkomst kon wegens het bedrog van de tweede verweerster aan de eisers 
immers niet worden tegengeworpen.

Door te beslissen dat, hoewel de tweede verweerster met bedrog gecontracteerd heeft, 
een herstel in natura niet meer mogelijk is en dat het arrest derhalve niet kan gelden als ti-
tel voor de verkoop die kan worden overgeschreven om reden dat de authentieke verkoop-
akte van 8 november 2000 niet nietig wordt verklaard, schenden de appelrechters de arti-
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kelen 1134, 1184, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek en 1, eerste en tweede lid en 
2 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, zijnde titel XVIII "Voorrechten en hypo-
theken" van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek, is koop een overeenkomst 

bij authentieke of onderhandse akte aangegaan, waarbij de ene partij zich ver-
bindt om een zaak te leveren en de andere om daarvoor een prijs te betalen.

Krachtens artikel 1583 van hetzelfde wetboek, is de koop tussen de partijen 
voltrokken en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de 
verkoper, zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de 
zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

2. Betreft de koopovereenkomst een onroerend goed, dan dient krachtens arti-
kel 1,  eerste lid van de Hypotheekwet, de koopakte in zijn geheel te worden 
overgeschreven in het daartoe bestemde register op het hypotheekkantoor van de 
plaats  van de ligging van het  onroerend goed en kunnen de contractspartijen 
zich, tot dan toe, op die akte niet beroepen tegen derden met een conflicterend 
recht, die zonder bedrog gecontracteerd hebben.

3. De koopovereenkomst van een onroerend goed houdt voor de partijen de 
verplichting in om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte, en 
dit mede met het oog op overschrijving ervan in het daartoe bestemde register op 
het hypotheekkantoor overeenkomstig artikel 1, eerste lid van de Hypotheekwet.

Weigert een der partijen deze medewerking, dan kan de andere partij aan de 
rechter een vonnis vragen dat zal gelden als titel voor de overdracht en dit mede 
met het oog op overschrijving ervan zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de 
Hypotheekwet.

4. De omstandigheid dat de verkoper, na het sluiten van een eerste koopover-
eenkomst, met een derde een tweede koopovereenkomst heeft gesloten met be-
trekking tot hetzelfde onroerend goed waarvan de akte inmiddels werd overge-
schreven, staat de inwilliging van een dergelijke vordering niet in de weg.

5. Door te oordelen dat eiseres' vordering dat het vonnis zou gelden als titel 
van overdracht, niet kan worden ingewilligd omdat de notariële akte van 8 no-
vember 2000 niet nietig wordt verklaard, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van de  eisers  tot  de gedwongen uitvoering van de overeenkomst  van 7 april 
2000, over de vordering tot schadevergoeding van de eisers ten laste van de ver-
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weerders sub 1 en de verweerster sub 2 en de terzake van deze vordering bevolen 
onderzoeksmaatregel, en uitspraak doen 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 Brussel.

31 januari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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