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Nr. 337

3° KAMER - 2 juni 2008

1º WRAKING - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - BURGERLIJKE ZAKEN - 
BEOORDELING VAN DE MIDDELEN - DRAAGWIJDTE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - WRAKING - 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEOORDELING VAN DE MIDDELEN - DRAAGWIJDTE

3º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - ARBEIDSHOF - RAADSHEER IN 
SOCIALE ZAKEN - WIJZE VAN VOORDRACHT - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG - RECHTSPREKENDE 
FUNCTIE - HOEDANIGHEID

4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSHOF - 
RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - WIJZE VAN VOORDRACHT - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG - 
RECHTSPREKENDE FUNCTIE - HOEDANIGHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EISEN VAN ONPARTIJDIGHEID - RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN 
- WETTIGE VERDENKING - WIJZE VAN VOORDRACHT - GEVOLG - RECHTSPREKENDE FUNCTIE - 
HOEDANIGHEID

6º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN CASSATIE - TERMIJN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE

7º GRONDWETTELIJK HOF - WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN CASSATIE - 
TERMIJN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE

8º PREJUDICIEEL GESCHIL - WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN CASSATIE - 
TERMIJN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE

9º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - WRAKING - 
BURGERLIJKE ZAKEN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - TERMIJN - 
VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE

1º en 2° Het Hof van Cassatie beoordeelt de wraking uitsluitend op grond van de middelen  
die in de akte van wraking zijn opgenomen en waarover de gewraakte rechter zich heeft  
kunnen  uitspreken;  bijkomende  middelen  die  voor  het  Hof  tijdens  de  mondelinge  
behandeling  van  de  zaak  zijn  aangevoerd  worden  onbesproken  gelaten.  (Art.  838 
Ger.W.)

3º, 4° en 5° De grond van wraking, blijkbaar gebaseerd op wettige verdenking ingevolge  
het feit dat een raadsheer in sociale zaken in het arbeidshof zetelt op voordracht van een  
van de drie erkende vakorganisaties en er derhalve minstens een schijn van partijdigheid  
wordt gewekt indien de betrokken raadsheer zou moeten oordelen in een procedure die  
mogelijks zeer nadelig zou kunnen zijn voor een van deze drie werknemersorganisaties,  
vindt geen steun in de wet aangezien deze wijze van voordracht expliciet wordt opgelegd 
door de artikelen 199 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek; deze wijze van voordracht  
druist ook niet in tegen de eisen van onpartijdigheid opgelegd in het bijzonder door het  
Europees Verdrag van de rechten van de mens, onderzocht vanuit organiek en objectief  
oogpunt, aangezien de betrokken persoon als raadsheer zetelt in persoonlijke naam, net 
zoals de beroepsmagistraten; in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie kan een 
raadsheer in sociale zaken niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van een 
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van de betrokken vakorganisaties. (Artt. 199, 216 en 828, 1° Ger.W.)

6º, 7°,  8° en 9° Het Hof van Cassatie dat wettelijk  binnen een termijn van acht dagen 
uitspraak moet  doen over  de wraking,  zou zijn  opdracht  de  goede rechtsbedeling  te  
handhaven miskennen door in die omstandigheden, die geen schending vertonen van 
een internationale norm, een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over  
de  onverenigbaarheid  van  wettelijke  bepalingen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  met 
bepalingen van de Grondwet; het Hof kan ervan uitgaan dat die wettelijke bepalingen niet  
in strijd zijn met de Grondwet en door het Hof niet buiten toepassing moeten worden 
gelaten. (Art. 838, tweede lid Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.08.0215.N)

I. VORDERING
Het verzoek tot wraking, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, is neergelegd op de griffie van het Arbeidshof te Antwerpen op 
21 mei 2008. Het is ondertekend door een advocaat die meer dan tien jaar bij de 
balie is ingeschreven.

De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft op 22 mei 2008 de bij ar-
tikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring 
gedaan, luidens welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het Hof beoordeelt de wraking uitsluitend op grond van de middelen die in 

de akte van wraking zijn  opgenomen en waarover  de gewraakte rechter  zich 
heeft kunnen uitspreken. Bijkomende middelen die voor het Hof tijdens de mon-
delinge behandeling van de zaak zijn aangevoerd worden onbesproken gelaten.

2. Het verzoek tot wraking wordt vooreerst gebaseerd op het feit dat raadsheer 
in sociale zaken R. zetelt in het arbeidshof na een benoeming op voordracht van 
een van de drie erkende vakorganisaties ACV, ABVV of ACLVB en er derhalve 
minstens een schijn van partijdigheid wordt gewekt indien de betrokken raads-
heer zou moeten oordelen over de voorliggende procedure die mogelijks zeer na-
delig zou kunnen zijn voor een van deze drie voornoemde werknemersorganisa-
ties.

3. Deze grond van wraking, blijkbaar gebaseerd op wettige verdenking, vindt 
geen steun in de wet aangezien deze wijze van voordracht expliciet wordt opge-
legd door de artikelen 199 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze wijze van voordracht druist ook niet in tegen de eisen van onpartijdig-
heid opgelegd in het bijzonder door het Europees Verdrag van de rechten van de 
mens, onderzocht vanuit een organiek en objectief oogpunt, aangezien de betrok-
ken persoon als raadsheer zetelt in persoonlijke naam, net zoals de beroepsmagi-
straten. In de uitoefening van zijn rechtsprekende functie kan een raadsheer in 
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sociale zaken niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van een van de 
betrokken vakorganisaties.

4. De verzoeker laat zijn verzoek vervolgens steunen op "al de redenen ver-
meld in het gedinginleidend verzoekschrift ten gronde voor de Arbeidsrechtbank 
te Tongeren namens verzoeker hetwelk aan de grondslag van deze procedure 
ligt".

5. In dit verzoekschrift wordt op geen enkele wijze verwezen naar raadsheer in 
sociale zaken R. maar wordt een groot aantal middelen aangevoerd die verband 
houden met de organisatie van het gerecht of met de grondwettelijke vrijheden. 
Dit verzoekschrift houdt geen gegevens in die toelaten de draagwijdte van deze 
grief en de pertinentie ervan voor de beoordeling van de wraking aan raadsheer 
in sociale zaken R. te onderkennen.

6. De verzoeker voert ten slotte aan, zonder nadere precisering, dat hij de ge-
noemde raadsheer wraakt "omwille van de schijn van partijdigheid die gecreëerd 
wordt door de relatie tussen de genoemde raadsheer en een van de drie erkende 
vakorganisaties". 

7. Deze grond van wraking die niet specifiek gericht is tegen de persoon van 
raadsheer in sociale zaken R is in werkelijkheid afgeleid uit de door dit arrest 
reeds verworpen eerste grief.

8. Verzoeker werpt op dat de werking van de artikelen 199 en 219 van het Ge-
rechtelijk Wetboek verzoeker in een toestand brengt waarin zijn recht op onpar-
tijdige rechtspraak wordt geschonden en voert aldus impliciet aan dat die ge-
noemde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek in strijd zijn met artikel 13 van 
de Grondwet.

9. Verzoeker vraagt subsidiair dat het Hof aan het Grondwettelijk Hof een pre-
judiciële vraag zou stellen over "de verenigbaarheid van de artikelen 199 en 216 
van het Gerechtelijk Wetboek met de artikelen 8, 10, 11, 13, 19, 23, 27 (lees: van 
de Grondwet) juncto 6 EVRM".

Het Hof dat wettelijk binnen een termijn van acht dagen uitspraak moet doen 
over de wraking, zou zijn opdracht de goede rechtsbedeling te handhaven mis-
kennen door in die omstandigheden, die geen schending vertonen van een inter-
nationale norm, een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. 

Het Hof kan ervan uitgaan dat de wettelijke bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek niet in strijd zijn met de Grondwet en door het Hof niet buiten toepas-
sing moeten worden gelaten.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Marc Sacré, met kantoor te 1081 Brussel, Jettelaan 

32, aan om het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen en aan raadsheer 
in sociale zaken J.R. te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

2 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 



1418 HOF VAN CASSATIE 2.6.08 - Nr. 337 

Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaten: mrs. B. Siffert, Brussel, V. Pertry, Brussel, P. Sichien, Brussel en P. Cox, Genk.

Nr. 338

2° KAMER - 3 juni 2008

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR - DOPINGPRAKTIJK – 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET - TOEPASSING - GEVOLG

2º SPORT - DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR - DOPINGPRAKTIJK - STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET - TOEPASSING - GEVOLG

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR - DOPINGPRAKTIJK - STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND - DRUGWET – TOEPASSING - GEVOLG

4º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR - DOPINGPRAKTIJK 
- STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND - DRUGWET - TOEPASSING - GEVOLG

1º,  2°,  3°  en  4°  De  in  artikel  44  Dopingdecreet  bepaalde  verschoningsgrond kan niet  
worden toegepast op misdrijven strafbaar gesteld in de Drugwet;  hieruit  volgt  dat het 
bezit van verboden substanties, als bedoeld in de Drugwet, door een sportbeoefenaar 
tijdens  of  bij  de  voorbereiding  van  een  sportmanifestatie,  steeds  krachtens  die  wet  
strafbaar blijft1. (Art. 2, 2° Drugwet; Artt. 1, §§1 en 2 en 8 K.B. 12 april 1974 betreffende 
sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, 
anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking; Artt. 11, §1 en 28 K.B. 31 
dec. 1930; Artt. 3, §1 en 45 K.B. 22 jan. 1998; Artt. 2, 3° en 6°, 21, §2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991)

(PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0521.N)

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

sel, correctionele kamer, van 14 maart 2007 op verwijzing gewezen ingevolge 
arrest van het Hof van 14 februari 2006.

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

Bij arrest van 26 juni 2007 heeft het Hof het eerste middel van de eiser ver-
worpen en heeft met betrekking tot de verdere afhandeling van de zaak een pre-
judiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. 

Het Grondwettelijk Hof heeft die vraag beantwoord bij arrest 62/2008 van 10 

1 Zie Cass., 26 juni 2007, A.R. P.07.0521.N, A.C. 2007, nr. 359, Gw. H., nr. 62/2008 van 10 april 
2008, B.S. 18 juni 2008, 31414.
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april 2008. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert aan dat het arrest de strafuitsluitende verschoningsgrond 

bepaald in artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verant-
woorde sportbeoefening (hierna Dopingdecreet) ten onrechte toepast op misdrij-
ven die door andere wettelijke bepalingen dan dit decreet strafbaar gesteld zijn, 
meer bepaald door de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en an-
tiseptica (hierna Drugwet).  Het stelt  dat  die  laatste  wet een eigen stelsel  van 
strafuitsluitende verschoningsgronden invoert en dat de strafuitsluitende verscho-
ningsgrond bepaald door artikel 44 Dopingdecreet enkel geldt voor de in artikel 
43 Dopingdecreet strafbaar gestelde feiten.

2. In zijn arrest van 26 juni 2007 oordeelt het Hof dat “wanneer de doping-
praktijk van ‘het in bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding van een sportma-
nifestatie van substanties en middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, van het de-
creet’ bepaald in artikel 21, § 2, 2°, Dopingdecreet, gepleegd wordt door een 
sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn voorbereiding op of zijn deelname aan 
een sportmanifestatie, eveneens kan gekwalificeerd worden als bezit van verbo-
den substanties als bedoeld in de Drugwet, zij  het voorwerp uitmaakt van de 
strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in artikel 44 Dopingdecreet en niet 
meer strafrechtelijk kan vervolgd worden wegens inbreuk op de vermelde wet”.

3. Die strafuitsluitende verschoningsgrond heeft enkel betrekking op dit bezit 
en niet op de invoer, de uitvoer, het vervaardigen, het vervoer, de verkoop, het te 
koop aanbieden of het afleveren van die substanties. 

4. Het bestreden arrest verklaart de strafvordering met betrekking tot de telast-
leggingen A2, A3, A4, A5 en A6 niet ontvankelijk in zoverre zij de invoer van 
verboden producten als bedoeld in de Drugwet betreffen, op grond dat die feiten 
gedekt zijn door de strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in artikel  44, 
eerste lid, Dopingdecreet. 

Aldus is die beslissing niet naar recht verantwoord.
5. In antwoord op de prejudiciële vraag van het Hof oordeelt het Grondwette-

lijk Hof in zijn arrest 62/2008 van 10 april 2008 dat artikel 44 Dopingdecreet, dat 
voorziet in een strafuitsluitende verschoningsgrond voor het bezit door een sport-
beoefenaar tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van verbo-
den substanties strafbaar gesteld bij de Drugwet, de bevoegdheidsverdelende re-
gels tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt. 

6. Hieruit volgt dat de in artikel 44 Dopingdecreet bepaalde strafuitsluitende 
verschoningsgrond in zoverre niet kan worden toegepast en dat het bezit van ver-
boden substanties als bedoeld in de Drugwet door een sportbeoefenaar tijdens of 
bij de voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar 
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is.
Het arrest dat anders oordeelt en op die grond de strafvordering met betrekking 

tot de telastleggingen A, B en C niet ontvankelijk verklaart in zoverre zij het be-
zit van verboden substanties als bedoeld in de Drugwet betreffen, is evenmin 
naar recht verantwoord. 

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 Antwerpen.

3 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Deleu, Brussel en J. Maeschalck, Brussel.

Nr. 339

2° KAMER - 3 juni 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - TOEVALLIGE VASTSTELLINGEN 
VAN ANDER MISDRIJF - GELDIGHEID

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
TOEVALLIGE VASTSTELLINGEN VAN ANDER MISDRIJF - GELDIGHEID

1º  en  2°  De  procureur  des  Konings  aan  wie  ingevolge  de  toepassing  van  artikel  29  
Wetboek van Strafvordering kennis is gegeven van een misdrijf dat toevallig aan het licht  
gekomen is naar aanleiding van de uitvoering van een met toepassing van artikel 90ter  
Wetboek van Strafvordering regelmatig uitgevaardigde afluistermaatregel, kan de aldus  
verkregen gegevens en bewijzen wettig aanwenden in een ander dossier dan dit waarin  
die  bewakingsmaatregel  werd  bevolen  en  waarbij  niet  is  vereist  dat  het  toevallig  
vastgesteld  misdrijf  zelf  ook  een  strafbaar  feit  betreft  dat  het  bevelen  van  een  
afluistermaatregel kan wettigen1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1517.N)

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

1 Cass.,  1  juni  2005,  A.R.  P.05.0725.F,  A.C. 2005,  nr.  308;  R.  VERSTRAETEN,  Handboek 
Strafvordering, 2007, nr. 955; C. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht en internationaal  
recht in hoofdlijnen, 2006, 985. 
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sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 september 2007.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van Strafvorde-

ring: het arrest oordeelt onterecht dat toevallige vaststellingen gedaan tijdens de 
uitvoering van een regelmatig bevolen afluistermaatregel, slechts mogen aange-
wend worden op voorwaarde dat het aldus vastgestelde misdrijf ook behoort tot 
de misdrijven die krachtens artikel 90ter, §2, Wetboek van Strafvordering, een 
af-luistermaatregel kunnen wettigen.

2. De procureur des Konings aan wie ingevolge de toepassing van artikel 29 
Wetboek van Strafvordering kennis is gegeven van een misdrijf dat toevallig aan 
het licht gekomen is naar aanleiding van de uitvoering van een met toepassing 
van artikel 90ter Wetboek van Strafvordering regelmatig uitgevaardigde afluis-
termaatregel, kan de aldus verkregen gegevens en bewijzen wettig aanwenden in 
een ander dossier dan dit waarin die bewakingsmaatregel werd bevolen. Daarbij 
is niet vereist dat het toevallig vastgesteld misdrijf zelf ook een strafbaar feit be-
treft dat het bevelen van een afluistermaatregel kan wettigen.

Anders dan krachtens artikel 86quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring geldt voor anonieme getuigenissen, bepaalt artikel 90sexies Wetboek van 
Straf-vordering niet dat de inlichtingen, communicaties of telecommunicaties op-
gevangen als gevolg van de maatregelen genomen met toepassing van de artike-
len 90ter, 90quater en 90quinquies Wetboek van Strafvordering, alleen in aan-
merking worden genomen als bewijs van een misdrijf als bedoeld in artikel 90-
ter, §§2 tot 4, Wetboek van Strafvordering.

3. Het arrest oordeelt dat de verkregen gegevens van een afluistermaatregel in 
het voorliggend dossier niet mogen gebruikt worden, zelfs indien de bedoelde af-
luistermaatregel rechtsgeldig werd bevolen in een ander onderzoeksdossier, om-
dat inbreuken op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen krachtens arti-
kel 90ter, §2, Wetboek van Strafvordering geen afluistermaatregel kunnen wetti-
gen.

Op grond van die reden alleen verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de 
stuk-ken 18 tot en met 20 van het gerechtelijk dossier, uit het strafdossier moeten 
verwijderd worden, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-

schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.
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Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de documenten 18 tot 

en met 20 van het gerechtelijk onderzoek uit het strafdossier moeten verwijderd 
worden.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

3 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 340

2° KAMER - 3 juni 2008

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCEDURE OP VERWIJZING 
NA CASSATIE BEPERKT TOT DE UITSPRAAK OVER DE STRAF - AKTE VAN BESCHULDIGING

2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE 
OP VERWIJZING NA CASSATIE BEPERKT TOT DE UITSPRAAK OVER DE STRAF - AKTE VAN 
BESCHULDIGING

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCEDURE OP VERWIJZING 
NA CASSATIE BEPERKT TOT DE UITSPRAAK OVER DE STRAF - NIEUW DEBAT

4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE 
OP VERWIJZING NA CASSATIE BEPERKT TOT DE UITSPRAAK OVER DE STRAF - NIEUW DEBAT

1º en 2° Geen wetsbepaling belet het openbaar ministerie de akte van beschuldiging die 
het reeds had neergelegd bij een eerdere behandeling van de zaak voor een ander hof  
van assisen, opnieuw neer te leggen bij  de nieuwe behandeling van de zaak na een 
cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de straf. (Artt. 241, 362 en 434 Sv.)

3º en 4° Uit de artikelen 434, eerste lid en 362 Wetboek van Strafvordering volgt dat, na  
een cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de straf, de rechtspleging nog enkel  
betrekking  heeft  op  het  debat  over  de  toepassing  van  de  wet,  en  op  de  beslissing  
daaromtrent  door  het  nieuwe  hof  samen  met  de  nieuwe  jury;  de  taak  van  dit  
rechtscollege in  deze fase  van de rechtspleging  bestaat  er  nog alleen in  de straf  te 
bepalen op grond van de reeds regelmatig gedane schuldigverklaring door een andere 
jury1.

(J.)

ARREST

1 Zie Cass., 22 maart 1995, A.R. P.95.0064.N, A.C. 2005,nr. 162. 
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(A.R. P.08.0447.N)

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

Provincie Limburg van 21 februari 2008, op verwijzing gewezen ingevolge het 
arrest van het Hof van 2 oktober 2007. Dit arrest doet uitspraak over de aan de 
eiseres op te leggen straffen.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 241, 362 en 434 Wetboek 

van Strafvordering: de procureur-generaal heeft opnieuw een akte van beschuldi-
ging voorgelezen en neergelegd, terwijl het Hof van Assisen ingevolge het ver-
wijzingsarrest van het Hof de procedure slechts diende te hernemen na de schul-
digverklaring.

2. De akte van beschuldiging is een door het openbaar ministerie opgemaakte 
ontleding van de feiten en omstandigheden van de zaak. De in het middel als ge-
schonden aangewezen wetsartikelen beletten het openbaar ministerie niet de akte 
van beschuldiging die het reeds had neergelegd bij een eerdere behandeling van 
de zaak voor een ander hof van assisen, opnieuw neer te leggen bij de nieuwe be-
handeling van de zaak na een cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de 
straf.

Het middel faalt naar recht. 
Tweede middel
3. Het middel voert "schending (aan) van de erga omnes beslissing over de 

schuldvraag gewezen door het Hof van Assisen te Antwerpen": door zijn motive-
ring heeft het hof van assisen opnieuw uitspraak gedaan over de grond van de 
zaak en de schuldvraag alhoewel het uitsluitend uitspraak diende te doen over de 
straf.

4. Met de redenen die het bestreden arrest vermeldt, doet het hof van assisen 
niet opnieuw uitspraak over de grond van de zaak maar motiveert het de opge-
legde bestraffing.

Het middel dat uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist 
feitelijke grondslag.

Derde middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 335 en 362 Wetboek van 

Strafvordering: het verwijzingsarrest van het Hof heeft niet aangegeven dat het 
debat kon worden heropend; er kon geen nieuw debat worden gehouden voor het 
nieuwe hof van assisen dat enkel uitspraak diende te doen over de straf.
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6. Een proces voor het hof van assisen bestaat uit twee fases. Na een eerste de-
bat en de beslissing over de schuldigverklaring wordt een tweede debat gevoerd 
over de gevolgen die voortvloeien uit de schuldigverklaring door de jury. Elke 
fase wordt afgesloten met een afzonderlijke beslissing die telkens is voorafge-
gaan door een afzonderlijk debat in het bijzijn van de werkende en plaatsvervan-
gende gezworenen, en waarbij telkens de beschuldigde het laatste woord krijgt.

7. Uit de artikelen 434, eerste lid, en 362 Wetboek van Strafvordering volgt 
dat, na een cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de straf, de rechtspleging 
nog enkel betrekking heeft op de tweede fase, te weten het debat over de toepas-
sing van de wet, en op de beslissing daaromtrent door het nieuwe hof samen met 
de nieuwe jury. De taak van dit rechtscollege in deze fase van de rechtspleging 
bestaat er nog alleen in de straf te bepalen op grond van de reeds regelmatig ge-
dane schuldigverklaring door een andere jury.

8. Het middel dat ervan uitgaat dat er na een cassatie die beperkt is tot de uit-
spraak over de straf, geen debat meer kan worden gehouden over de op te leggen 
straf, faalt naar recht.

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

3 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Vangenechten, Antwerpen.

Nr. 341

2° KAMER - 3 juni 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING GEGROND OP EEN TIJDENS DE PROEFTERMIJN 
GEPLEEGD MISDRIJF - BEPALING VAN DATUM VAN NIEUW ADVIES

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING GEGROND OP EEN 
TIJDENS DE PROEFTERMIJN GEPLEEGD MISDRIJF - BEPALING DOOR DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
VAN DATUM VAN NIEUW ADVIES

1º en 2° Zo in de regel de strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling  
herroept, met toepassing van artikel 57 Wet Strafuitvoering in het vonnis de datum moet  
bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop  
de directeur van een nieuw advies moet uitbrengen, moet de strafuitvoeringsrechtbank 
deze verplichting evenwel niet naleven wanneer de herroeping gegrond is op artikel 24, 



Nr. 341 - 3.6.08 HOF VAN CASSATIE 1425 

1° Wet Strafuitvoering, dit is wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is 
vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad 
heeft gepleegd1. 

(B.)

ARREST

(A.R. P.08.0729.N)

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

bank te Antwerpen, van 29 april 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 57 Wet Strafuitvoering: het be-

streden vonnis bepaalt geen datum waar de eiser een nieuw verzoek omtrent een 
strafmodaliteit kan indienen of de directeur hieromtrent een nieuw advies moet 
uitbrengen.

2. Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank met toepassing van de artikelen 64 en 
68,  §5,  tweede  lid,  Wet  Strafuitvoering,  de voorwaardelijke  invrijheidstelling 
herroept en het gedeelte van de straf die nog moet ondergaan worden, bepaalt, is 
de daaropvolgende procedure tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling voor de vrijheidstraffen van meer dan drie jaar geregeld door de artikelen 
47 tot 58 van dezelfde wet.

Hieruit  volgt dat, in de regel ook de strafuitvoeringsrechtbank die de voor-
waardelijke invrijheidstelling herroept, met toepassing van artikel 57 Wet Straf-
uitvoering in het  vonnis de datum moet bepalen waarop de veroordeelde een 
nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de directeur een nieuw advies 
moet uitbrengen.

3. De strafuitvoeringsrechtbank moet deze verplichting evenwel niet naleven 
wanneer de herroeping gegrond is op artikel 64, 1 °, Wet Strafuitvoering, dit is 
wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is vastgesteld dat de 
veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf  of een misdaad heeft  ge-
pleegd. In dat geval is het immers gelet op de eventuele straf die de veroordeelde 
ingevolge de nieuwe veroordeling moet ondergaan, en het ogenblik waarop de 
tenuitvoerlegging van die straf een aanvang neemt, mogelijk dat de veroordeelde 
binnen de door artikel 57 Wet Strafuitvoering bepaalde termijn nog niet in aan-
merking komt voor een strafmodaliteit als bedoeld in Titel V van de voornoemde 
wet.

1 Zie Cass., 21 nov. 2007, A.R. P.07.1529.F, A.C. 2007, nr. 572 en 9 jan. 2008, A.R. P.07.1842.F, 
A.C. 2008, nr. 16.
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4. Het bestreden vonnis beslist de voorwaardelijke invrijheidstelling van de ei-
ser te herroepen op grond van artikel 64, 1 °, Wet Strafuitvoering.

De strafuitvoeringrechtbank was derhalve niet verplicht de datum te bepalen 
waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de 
directeur een nieuw advies moet uitbrengen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden 

vonnis is niet afdoende gemotiveerd daar het oordeelt dat het arrest van 5 maart 
2008 van het Hof van Beroep te Antwerpen de eiser tot straf veroordeelt wegens 
mensenhandel terwijl het vermelde arrest hem voor dit feit vrijspreekt.

6. Een onjuiste motivering levert geen motiveringsgebrek op. 
In zoverre faalt het middel naar recht.
7. Artikel 64, 1 °, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie met 

het oog op de herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit, de zaak 
bij de strafuitvoeringsrechtbank aanhangig kan maken wanneer bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de 
proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd.

8. Het bestreden vonnis stelt vast dat het arrest van 5 maart 2008 van het Hof 
van Beroep te Antwerpen de eiser veroordeelt wegens "exploitatie van een min-
derjarige prostituee" en dat dit feit gepleegd werd tijdens de proeftermijn. Op 
grond van die reden is de beslissing de voorwaardelijke invrijheidstelling te her-
roepen, naar recht verantwoord.

Het middel dat niet opkomt tegen die reden, kan niet tot cassatie leiden en is in 
zoverre bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek
9. 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.

3 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. De Bruyn, Hasselt.

Nr. 342

2° KAMER - 3 juni 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERVRAGING 
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VAN DE VERDACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - NIET NAKOMING WEGENS OVERMACHT - 
GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - 
ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - NIET NAKOMING WEGENS 
OVERMACHT - GEVOLG

1º Zo de ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaand aan het  
verlenen van een bevel tot aanhouding, een substantiële vormvereiste is die verband  
houdt met het recht van verdediging, is het bevel tot  aanhouding evenwel regelmatig 
verleend wanneer de wettelijke verplichting van het voorafgaand verhoor niet kan worden 
nagekomen wegens overmacht1. (Art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º Een miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het enkele 
feit  dat  de  verdachte,  ingevolge  overmacht  niet  werd  ondervraagd  door  de 
onderzoeksrechter vooraleer deze een bevel tot aanhouding lastens hem verleend heeft2.  

(D.)

ARREST

(A.R. P.08.0828.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 mei 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 16, §2, Wet Voorlopige Hechte-

nis: het bevel tot aanhouding is niet regelmatig bij afwezigheid van de verplichte 
voorafgaande ondervraging van de eiser door de onderzoeksrechter; bij gebreke 
hieraan werd eisers recht van verdediging miskend; de appelrechters hebben ten 
onrechte geoordeeld dat er te dezen sprake was van medische overmacht.

2.  Artikel  16,  §2,  Wet Voorlopige Hechtenis  bepaalt:  "Tenzij  de verdachte 
voortvluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel 
tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de 
beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte 
van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen. Bij ontstentenis van 
deze ondervraging, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld. 

Hij moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem een aanhoudingsbe-
vel kan worden uitgevaardigd en hij moet hem in zijn opmerkingen ter zake ho-
ren. Bij ontstentenis van de naleving van deze voorwaarden, wordt de inverden-

1 Zie Cass., 8 nov. 2006, A.R. P.06.1391.F, met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH; K.I. 
Gent, 27 april 2006, N.C. 2007, 79 met noot I. MENNES.
2 Ibid.
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kinggestelde in vrijheid gesteld. 
Al deze gegevens worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor. Wanneer 

het bevel tot aanhouding wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 19, §1bis, ge-
beurt deze ondervraging door middel van radio, telefoon, audiovisuele of andere 
technische middelen die een rechtstreekse overbrenging van de stem tussen de 
onderzoeksrechter en de verdachte toelaten en de vertrouwelijkheid van hun ge-
sprek waarborgen." 

3. De ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaand 
aan het verlenen van een bevel tot aanhouding, is een substantiële vormvereiste 
die verband houdt met het recht van verdediging. Het bevel tot aanhouding is 
evenwel regelmatig verleend wanneer de wettelijke verplichting van het vooraf-
gaand verhoor niet kan worden nagekomen wegens overmacht.

4. De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een geval 
van overmacht uitmaken. Het Hof is alleen bevoegd om te onderzoeken of de 
rechter uit de omstandigheden die hij in aanmerking neemt, al dan niet wettig 
overmacht heeft kunnen afleiden.

5. In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de 
feiten door de rechters en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waar-
voor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

6. De appelrechters stellen met verwijzing naar stukken vast dat de eiser welis-
waar niet verhoord werd door de onderzoeksrechter, voorafgaand aan het verle-
nen van een bevel tot aanhouding, maar dat:

- de onderzoeksrechter op 4 mei 2008 om 10.30 uur door de wetsgeneesheer 
ingelicht werd dat de eiser onverhoorbaar was tot 48 uren na zijn volledige ont-
lasting;

- de onderzoeksrechter op 4 mei 2008 aan de gerechtelijke politie opdracht gaf 
contact te houden "met het CMC van de gevangenis te Sint-Gillis om betrokkene 
uit te halen en te verhoren nadat er 48 uur zullen verlopen zijn na zijn laatste ont-
lasting met bolletas" en vervolgens met hem contact op te nemen om de eiser 
voor te leiden;

- deze plicht niet onmiddellijk kon uitgevoerd worden omdat de eiser na zijn 
laatste ontlasting op 5 mei 2008 om 11.10 uur in quarantaine verbleef ingevolge 
het vermoeden van een besmetting (attest van dokter de Dorlodot);

- deze geneesheer pas op 14 mei 2008 gesteld heeft dat de eiser niet aan een 
besmettelijke ziekte lijdt zodat hij op 15 mei 2008 om 10.00 uur door de gerech-
telijke politie verhoord werd.

7. Op grond van die feitelijke vaststellingen vermochten de appelrechters wet-
tig te oordelen dat de eiser ingevolge overmacht door de onderzoeksrechter niet 
kon verhoord worden, voorafgaand aan het verlenen van een bevel tot aanhou-
ding, en dat het bevel tot aanhouding dat in die omstandigheden werd verleend, 
door geen onregelmatigheid is aangetast.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. Voor het overige verloopt de rechtspleging tot handhaving van de voorlopi-

ge hechtenis volgens het voorschrift van de artikelen 21, 23 en 30 Wet Voorlopi-
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ge Hechtenis op tegenspraak. 
9. Een miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit 

het enkele feit dat de eiser, te weten de verdachte, ingevolge overmacht niet werd 
ondervraagd door de onderzoeksrechter vooraleer deze een bevel tot aanhouding 
lastens hem verleend heeft. 

10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de raadsman 
van de eiser de mogelijkheid werd verleend inzage in het dossier te hebben en de 
eiser vertegenwoordigd heeft zowel voor de raadkamer als voor de kamer van in-
beschuldigingstelling alwaar namens de eiser een conclusie werd neergelegd.

Aldus hebben de appelrechters met kennis van zaken, rekening houdend met 
de omstandigheden van de zaak op het ogenblik van hun uitspraak en zonder 
miskenning van eisers recht van verdediging, uitspraak gedaan over de handha-
ving van diens voorlopige hechtenis.

In zoverre kan het middel eveneens niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

3 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. L. Cottenie, Brussel.

Nr. 343

2° KAMER - 4 juni 2008

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — OMSTANDIGHEDEN 
NA VERWIJZING - BESCHIKKINGEN RAADKAMER, TOT VERWIJZING INVERDENKINGGESTELDE 
NAAR CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS WANBEDRIJVEN - CRIMINELE STRAF - ONBEVOEGD 
VONNISGERECHT - VONNISGERECHT DAT DE UITSPRAAK VOOR HET OVERIGE AANHOUDT - 
SAMENHANGENDE FEITEN - GEVOLGEN - BESCHIKKINGEN - VERNIETIGING - BESLISSING DIE DE 
UITSPRAAK AANHOUDT - VERNIETIGING - VERWIJZING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

Wanneer  de  raadkamer,  bij  twee  opeenvolgende  beschikkingen,  een persoon  aan  wie  
verschillende wanbedrijven ten laste zijn gelegd, naar de correctionele rechtbank heeft  
verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard voor het feit dat in de  
eerste beschikking wordt bedoeld,  op grond dat,  na deze verwijzingsbeschikking een  
omstandigheid aan het licht is gekomen die maakt dat de wet op het feit een criminele  
straf stelt, en nadat het vonnisgerecht, wat de feiten betreft die in de tweede beschikking 
zijn  bedoeld,  de  zaken  wegens  samenhang  heeft  gevoegd  en  de  beslissing  heeft  
aangehouden,  vernietigt het Hof,  op een verzoekschrift  tot  regeling van rechtsgebied,  
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met de vaststelling dat tegen de beschikkingen vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat,  
dat  het  vonnis  van  het  vonnisgerecht  in  kracht  van  gewijsde  is  gegaan  en  de  
vermeldingen betreffende het  feit  uit  de eerste beschikking van de feitenrechter  juist  
lijken  te  zijn,  de  eerste  beschikking  en,  vermits  het  vonnisgerecht  de  voormelde 
samenhang heeft vastgesteld, ook de tweede beschikking en de beslissing waarbij het  
vonnisgerecht de beslissing aanhoudt; het Hof verwijst vervolgens de gezamenlijke feiten  
naar de kamer van inbeschuldigingstelling1. (Artt. 525 en 526 Sv.)

(LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES e.c. M. c/M. et e.c. M. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0358.F)

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

arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
van 5 mei 2004 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dit rechtscolle-
ge van 27 juni 2007.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij beschikking van 5 mei 2004 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel M. M. E. naar de correctionele rechtbank van dit rechts-
college verwezen wegens het opzettelijk en met voorbedachten rade toebrengen 
van slagen en verwondingen aan M. M., welke een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hadden (zaak I).

Bij beschikking van 19 april 2006 heeft de voormelde raadkamer M. M. E. en 
J. E. naar dezelfde correctionele rechtbank verwezen wegens vier wanbedrijven 
(zaak II).

Bij vonnis van 27 juni 2007 heeft de correctionele rechtbank:
- de zaken I en II wegens samenhang gevoegd,
- zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van zaak I op grond dat uit het 

deskundigenonderzoek van wetsdokter Sepulchre van 11 april 2006 blijkt dat het 
slachtoffer een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke ar-
beid heeft, van welke omstandigheid de raadkamer niet op de hoogte was toen zij 
de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwees,

- de uitspraak over de overige punten van de vordering aangehouden.
Tegen de beschikking van 5 mei 2004 staat alsnog geen rechtsmiddel open en 

het vonnis van 27 juni 2007 is in kracht van gewijsde gegaan.
De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet  een geschil  van rechtsmacht 

ontstaan dat de rechtsgang hindert.
1 Zie Cass., 7 sept. 1983, A.R. 3096, A.C. 1983-84, nr. 10; Cass., 22 aug. 1995, A.R. P.95.0916.N, 
A.C. 1995, nr. 356; Cass., 10 sept. 2002, A.R. P.02.1118.N, A.C. 2002, nr. 435; Cass., 8 juli 2003, 
A.R. P.03.0846.N, A.C. 2003, nr. 389; Cass., 3 maart 2004, A.R. P.04.0127.F, A.C. 2004, nr. 118.
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Er is bijgevolg grond tot regeling van rechtsgebied.
De in de zaak I ten laste gelegde feiten worden, in de veronderstelling dat ze 

bewezen zijn en zoals ze door de bodemrechter zijn omschreven, door de artike-
len 398 en 400, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek, gestraft met vijf tot 
tien jaar opsluiting.

Aangezien de bodemrechter  een verzwarende omstandigheid in  aanmerking 
heeft genomen, voortvloeiende uit een deskundigenonderzoek dat na de regeling 
van de rechtspleging is verricht, kon hij, zoals hij ook heeft vastgesteld, geen 
kennis meer nemen van het als misdaad omschreven feit. Dit feit kon immers 
niet opgenomen worden in de beslissing van de raadkamer omdat deze niet op de 
hoogte was van de blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid waardoor het feit in aanmerking komt voor een criminele straf.

Aangezien de correctionele rechtbank heeft geoordeeld dat de feiten van zaak 
II samenhangend waren met deze van zaak I, diende zij zich onbevoegd te ver-
klaren om kennis te nemen van de gezamenlijke feiten. De beslissing van deze 
rechtbank om de uitspraak over de feiten van zaak II aan te houden, moet bijge-
volg worden vernietigd.

Door deze vernietiging moet bij het onderzoeksgerecht waarnaar de zaak ver-
wezen wordt, de regeling van de rechtspleging aanhangig worden gemaakt be-
treffende de gezamenlijke feiten van de zaken I en II, zodat, naast de beschikking 
van 5 mei 2004, tevens die van 19 april 2006 moet worden vernietigd.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikkingen van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Brussel van 5 mei 2004 en 19 april 2006, alsook het vonnis van de cor-
rectionele rechtbank van dit rechtscollege van 27 juni 2007, in zoverre het de uit-
spraak aanhoudt over de feiten van zaak II.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling.

4 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.

Nr. 344

2° KAMER - 4 juni 2008

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET 
MISDRIJF - NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOF VAN BEROEP - ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING - GEVOLG



1432 HOF VAN CASSATIE 4.6.08 - Nr. 344 

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - 
UITSPRAAK VAN DE RECHTER OVER ZIJN BEVOEGDHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD - EERBIEDIGING - UITSPRAAK VAN DE RECHTER OVER ZIJN BEVOEGDHEID

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - 
STRAFZAKEN - UITSPRAAK VAN DE RECHTER OVER ZIJN BEVOEGDHEID

1º  Wanneer  de  raadkamer,  na  aanneming  van  verzachtende  omstandigheden,  de 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens feiten die  
een niet-correctionaliseerbare misdaad lijken op te leveren, en het hof van beroep zich 
onbevoegd  heeft  verklaard  om  van  de  zaak  kennis  te  nemen,  regelt  het  Hof  het  
rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer, en verwijst de zaak naar de  
kamer van inbeschuldigingstelling1. (Artt. 525 en 526 Sv.)

2º,  3°  en  4°  Wanneer  de  rechter  vóór  het  onderzoek  van  de  gegrondheid  van  de  
beschuldiging  uitspraak  moet  doen  over  zijn  bevoegdheid,  kan  hij  niet  zonder  het  
vermoeden van onschuld te miskennen, van zijn overtuiging doen blijken volgens welke  
de  vervolgde  persoon  schuldig  is  aan  de  hem  ten  laste  gelegde  feiten2.  (Algemeen 
rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld; Art. 6.2. E.V.R.M.; Art. 14.2. I.V.B.P.R.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen in zake van S. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0687.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat op de griffie van het Hof is ontvangen op 29 april 

2008 en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 26 april 
2006 en een arrest van de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen 
van 26 maart 2008.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft op 20 mei 2008 een con-
clusie neergelegd, met onder meer een cassatieberoep in het belang van de wet. 

Op de rechtszitting van 4 juni 2008 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close 
verslag uitgebracht en heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq gecon-
cludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij de voormelde beschikking heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eer-

ste Aanleg te Charleroi met name R. S. naar de correctionele rechtbank van dit 
rechtscollege verwezen wegens opzettelijke slagen en verwondingen die de dood 
tot gevolg hadden, zonder het oogmerk te doden, zulks na verzachtende omstan-
digheden te hebben aangenomen.

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 344.
2 Ibid.
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Op de hogere beroepen van de inverdenkinggestelde en de procureur des Ko-
nings heeft het Hof van Beroep te Bergen, bij arrest van 26 maart 2008, de be-
slissing bevestigd waarbij de voormelde correctionele rechtbank zich onbevoegd 
verklaart, op grond met name "dat de beklaagde op het ogenblik zelf van het 
schot, het oogmerk had het slachtoffer te doden".

A. Over het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 
dat met toepassing van artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering is inge-
steld en de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel van het ver-
moeden van onschuld 

De rechter die vóór het onderzoek van de gegrondheid van de beschuldiging, 
uitspraak moet doen over zijn bevoegdheid, kan niet zonder het vermoeden van 
onschuld te miskennen, van zijn overtuiging doen blijken volgens welke de ver-
volgde persoon schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten.

Wegens de voormelde reden en de overwegingen tot staving ervan, miskennen 
de appelrechters het vermoeden van onschuld dat aan R. S. ten goede moet ko-
men.

B. Over de regeling van rechtsgebied 
Tegen de beschikking van 26 april 2006 staat alsnog geen rechtsmiddel open 

en het arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 26 maart 2008 is in kracht 
van gewijsde gegaan, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering die te-
gen R. S. is ingesteld.

De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet  een geschil  van rechtsmacht 
ontstaan dat de rechtsgang hindert, zodat er grond is tot regeling van rechtsge-
bied.

De feiten van de telastlegging kunnen de  misdaad doodslag opleveren,  die 
door artikel 393 van het Strafwetboek met twintig tot dertig jaar opsluiting wordt 
gestraft. Zij konden niet met aanneming van verzachtende omstandigheden wor-
den gecorrectionaliseerd. Het hof van beroep was bijgevolg niet bevoegd om van 
de zaak kennis te nemen. 

Dictum
Het Hof,
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
Vernietigt, alleen in het belang van de wet en, bijgevolg, zonder verwijzing, 

het arrest van de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen van 26 
maart 2008.

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

Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt  de  beschikking van de  raadkamer  van  de  Rechtbank van  Eerste 

Aanleg te Charleroi van 26 april 2006, in zoverre deze R. S. naar de correctione-
le rechtbank verwijst.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-
deeltelijk vernietigde beschikking.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

4 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.

Nr. 345

2° KAMER - 4 juni 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - ALGEMENE ERVARINGSREGEL - BEGRIP

2º STRAF — ALLERLEI - STRAFTOEMETING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - BEGRIP

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
VAN HET PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF - STRAFTOEMETING - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - BEGRIP

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE - TERMIJN - MEDEDELING AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - NIET-NALEVING - ONTVANKELIJKHEID - VERDAGING - UITWERKING

1º De strafrechters die om hun beslissing met redenen te omkleden, oordelen dat het niet  
ongewoon is dat een getuige zijn geheugen herwint, geven een algemene ervaringsregel  
aan die zij niet aan de tegenspraak van de partijen hoeven voor te leggen1.

2º en 3° De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet,  
de straf die hij in verhouding acht tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en  
de individuele  schuld  van iedere  beklaagde;  hij  dient  noch de redenen op te  geven 
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt, noch deze 
waarom hij  straffen oplegt  die  verschillen  van die welke  het  openbaar  ministerie  had 
gevorderd2.  (Art.  195,  tweede  lid  Sv.;  Algemeen  rechtsbeginsel  van  het  persoonlijk 
karakter van de straffen)

4º Het Hof van Cassatie vermag geen acht te slaan op een memorie die minder dan acht  
volle dagen vóór de rechtszitting op de griffie is ingekomen; wanneer de eiser kennis 
werd gegeven van de dagbepaling van de zaak op de rechtszitting, bevrijdt de verdaging 
van de zaak naar een latere datum de eiser niet van het ingetreden verval3. (Art. 420bis 
Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0489.F)

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

1 Zie Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, A.C. 2002, nr. 384, met concl. O.M. 
2 Zie Cass., 8 juni 2005, A.R. P.05.0349.F, A.C. 2005, nr. 327.
3 Zie Cass., 22 sept. 1998, A.R. P.98.1067.N, A.C. 1998, nr. 414; R. DECLERCQ, Cassation en matière 
répressive, Uittreksel uit het R.P.D.B., Bruylant, 2006, p. 282, nr. 549.
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Brussel, correctionele kamer, van 20 februari 2008.
De eiser N. B. voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard af-

schrift aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan. 
De eisers P. D. en W. D. voeren in een memorie die op 26 mei 2008 op de 

griffie is ingekomen, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het eerste cassatieberoep van N. B. 
1. In zoverre het gericht is tegen de beslissingen welke, op de strafvorderingen 

die tegen de eiser zijn ingesteld,
a. hem veroordelen 
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 195, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafvordering, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan duidelijk-
heid.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beoordeling van het bewijs die op 
feiten betrekking heeft of voor het onderzoek waarvan feitelijke gegevens moe-
ten worden nagegaan, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het tevens niet ont-
vankelijk.

Door te oordelen dat het niet ongewoon was dat een getuige zijn geheugen her-
wint, geven de appelrechters een algemene ervaringsregel aan die zij niet aan de 
tegenspraak van de partijen dienden voor te leggen.

Voor het overige is een vonnis of arrest met redenen omkleed overeenkomstig 
artikel 149 van de Grondwet, wanneer de rechter duidelijk en ondubbelzinnig 
opgave doet van de redenen op grond waarvan hij een dergelijke uitspraak heeft 
gedaan. De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden 
beantwoordt aldus aan een vormvereiste dat geen verband houdt met de waarde 
van de motivering en het antwoord op de conclusie. De eiser preciseert overigens 
niet op welke elementen van de conclusie het hof van beroep volgens hem niet 
heeft geantwoord.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest kan de bewijskracht niet miskennen van het oorspronkelijke proces-

verbaal en van proces-verbaal 94445006, waarnaar het niet verwijst.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 364bis van het Wet-

boek van Strafvordering, dat alleen toepasselijk is op het hof van assisen, faalt 
het naar recht.
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Voor het overige bepaalt de feitenrechter op onaantastbare wijze, binnen de 
grenzen van de wet, de strafmaat die hij in verhouding acht tot de ernst van de 
bewezen verklaarde misdrijven en de individuele schuld van iedere beklaagde. 
Hij dient noch de redenen op te geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet 
tot eenzelfde straf veroordeelt, noch deze waarom hij straffen oplegt, verschil-
lend van die welke het openbaar ministerie had gevorderd.

Om de redenen die in het middel zijn aangehaald verantwoordt het arrest dui-
delijk de redenen van de zwaarte van de gevangenisstraf die de appelrechters 
krachtens de wet dienden op te leggen. Deze hebben aldus de straf met redenen 
omkleed, zonder de artikelen 195, tweede lid, en 211 van het Wetboek van Straf-
vordering te schenden of het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karak-
ter van de straf te miskennen.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
b. zijn onmiddellijke aanhouding bevelen
De veroordelende beslissing krijgt kracht van gewijsde wanneer het ertegen in-

gestelde cassatieberoep wordt verworpen. Daaruit volgt dat het cassatieberoep 
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer heeft.

Het Hof vermag geen acht te slaan op het vierde en vijfde middel, aangezien 
deze geen verband houden met de omstandigheid dat het cassatieberoep geen be-
staansreden meer heeft.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen die door de verweerders zijn ingesteld 

De eiser voert geen middel aan.
B. Over het tweede cassatieberoep van N. B.
In strafzaken kan een partij, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep in-

stellen tegen een beslissing, ook al is het tweede cassatieberoep ingesteld vooral-
eer over het eerste uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
C. Over de cassatieberoepen van de burgerlijke partijen P. D. en W. D.
Overeenkomstig artikel 1106 van het Gerechtelijk Wetboek werd aan de eisers 

kennis gegeven van de dagbepaling van de zaak op de rechtszitting van 21 mei 
2008. Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eisers die op de 
griffie is ontvangen na die rechtszitting, i.e. buiten de termijn die bij artikel 420-
bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald. De verdaging van 
de zaak naar een latere datum heeft geen gevolgen op de toepassing van deze be-
paling.

De eisers voeren geen middel regelmatig aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

4 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. N. Gallant, Brussel, S. Bougid, Brussel en C. Demeyer, Brussel.

Nr. 346

1° KAMER - 5 juni 2008

1º MACHTEN – RECHTERLIJKE MACHT – UITLEGGING VAN DE WET – SCHENDING VAN 
DE GRONDWET – GEVOLG – BEPALING IN DE TIJD – BEOORDELING - CRITERIA

2º GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIEEL GESCHIL - SCHENDING VAN DE GRONDWET – 
GEVOLG – BEPALING IN DE TIJD – BEOORDELING - CRITERIA

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN – UITLEGGING – 
ONGRONDWETTIGHEID – WERKING IN DE TIJD – BEOORDELING - CRITERIA

4° VERZEKERING – W.A.M.-VERZEKERING – ARTIKEL 29BIS W.A.M. 1989 – 
VERKEERSONGEVAL – VOERTUIGEN AAN SPOORSTAVEN VERBONDEN – ARREST VAN HET 
GRONDWETTELIJK HOF – ONGRONDWETTIGHEID – BEKENDMAKING – TOEPASSELIJKHEID VAN DE 
WET

1º, 2° en 3° Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen  
van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op 
een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd  
vaststelt  van  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  vastgestelde  ongrondwettigheid,  dient 
daarbij  rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij  in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid1.

4° De eisen van het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen 
en  van  de  rechtszekerheid  verzetten  zich  ertegen  dat  de  verplichting  tot  
schadeloosstelling die is bepaald in art. 29Bis, §1 van de W.A.M.-wet van toepassing is  
op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven verbonden zijn, en die zich  
hebben voorgedaan voor de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof,  
dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die voertuigen uitsluit van  
het stelsel van vergoeding waarin het voorziet2 3. (Art. 29bis, §1 W.A.M. 1989)

(N.M.B.S. HOLDING N.V. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. C.06.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 juni 2005 gewezen door 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

1 Cass., 20 dec. 2007, A.R. C.07.0227.N, A.C. 2007, nr. 346.
2 Ibid.
3 Art. 29bis, §1 W.A.M. 1989 in zijn versie voor de wijziging ervan bij wet van 19 jan. 2001.
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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
- de artikelen 33, al. 2, 36, 40, al. 1, 109, 144, 145, 149 en 190 van de Grondwet; 
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de niet-te-

rugwerkende kracht van wetten;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 
30 maart 1994 en gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995;

- de artikelen 1 en 2, §1, van de wet van 21 november 1989 en artikel 2b) van de wet 
van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake 
automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passa-
giers van motorrijtuigen;

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

- artikel 29 van de wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer, zo-
als ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 9 juni 1975;

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen re-
glement op de politie van het wegverkeer, zoals van kracht op 3 juli 1997;

- de artikelen 20.1 en 20.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende al-
gemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware over-
tredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsin-
richtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en 
aanhorigheden.

Aangevochten beslissingen
Bij vernietiging van het vonnis a quo, veroordeelt het bestreden vonnis de eiseres tot 

betaling van een bedrag van 13.931,94 euro, meer compensatoire en moratoire interesten.
Het aangevochten vonnis steunt op volgende redenen (vonnis, p. 4-5):
“Krachtens artikel 29bis WAM-wet heeft  ieder  slachtoffer  van een verkeersongeval 

waarbij een motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de WAM-wet betrokken is, recht op 
vergoeding van alle schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels en kan hij een recht-
streekse vordering instellen tegen de WAM-verzekeraar van de eigenaar, houder of be-
stuurder van het betrokken rijtuig.

Indien artikel 29bis WAM-wet van toepassing is, dan is (de eiseres) objectief aanspra-
kelijk voor het ongeval en kan (de verweerder), als gesubrogeerde in de rechten van het 
slachtoffer, van (de eiseres) de terugbetaling vorderen van alle aan Bert Pattyn uitgekeer-
de bedragen.

2. Volgens (de eiseres) kan (de verweerder) niet artikel 29bis WAM-wet inroepen al-
leen al omdat het treinongeval in casu geen verkeersongeval is in de zin van artikel 2, §1, 
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WAM-wet. De overweg waarop de aanrijding gebeurd is maakt immers geen deel uit van 
de openbare weg.

Overeenkomstig artikel 2, §1, van de WAM-wet verstaat men onder het begrip “open-
bare weg” die terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker 
aantal personen die het recht hebben er te komen.

De rechtbank is van oordeel dat het ongeval wel degelijk op de openbare weg gebeurd 
is en een verkeersongeval is in de zin van artikel 2, §1, WAM-wet (lees: artikel 29bis 
WAM-wet) omdat weggebruikers op de plaats van de aanrijding de overweg kunnen krui-
sen en die plaats toegankelijk is voor het publiek.

3. De betwisting tussen partijen spitst zich verder toe op het begrip motorrijtuig, zoals 
omschreven in artikel 29bis van de WAM-wet, en waaraan volgens (de eiseres) een trein 
niet zou beantwoorden.

Aangezien het ongeval zich voorgedaan heeft op 3 juli 1997 is de WAM-wet van toe-
passing van voor de wijziging van 19 januari 2001. In die oude versie van de wet werden 
ongevallen met een trein uitgesloten uit het toepassingsgebied van de WAM-wet.

(De verweerder) wijst  op een arrest  van het (Grondwettelijk Hof) van 15 juli  1998 
waarin beslist werd dat de uitsluiting van voertuigen die aan spoorstaven gebonden zijn 
uit het toepassingsgebied van de WAM-wet ongrondwettig is. Bovendien verwijst (de ver-
weerder) naar een arrest van het (Grondwettelijk Hof) van 10 december 2003 dat artikel 
29bis van de WAM-wet ongrondwettig verklaarde inzoverre die bepaling in een uitslui-
ting voor spoorvoertuigen voorziet én in zoverre het in die gevallen niet in een vergoe-
dingsplicht voor de eigenaar van de trein voorziet.

Volgens (de verweerder) hebben die arresten een werking erga omnes en kan (hij) zich 
op die arresten beroepen om de volledige terugbetaling van alle uitgekeerde bedragen van 
(de eiseres) terug te vorderen. (De eiseres) stelt echter dat de rechtbank zich niet op die ar-
resten kan beroepen om artikel 29bis WAM-wet toe te passen omdat er in die arresten niet 
staat dat er op (de eiseres) een vergoedingsplicht rust en omdat die arresten slechts een 
werking inter partes hebben. (De eiseres) dringt aan om eventueel een nieuwe prejudiciële 
vraag aan het (Grondwettelijk Hof) te stellen omtrent de al dan niet ongrondwettigheid 
van de oude versie van artikel 29bis WAM-wet.

Hoewel rechtscolleges in principe niet gebonden zijn door de uitspraak van het (Grond-
wettelijk Hof) en over de ongrondwettelijkheid van artikel 29bis WAM-wet opnieuw een 
prejudiciële vraag kunnen voorleggen aan het (Grondwettelijk Hof), dienen deze rechts-
colleges, wanneer ze terzake geen prejudiciële vraag aan het (Grondwettelijk Hof) willen 
stellen, zich te voegen naar de beslissing van het voorliggend arrest.

Een rechtscollege is immers niet verplicht zich opnieuw tot het (Grondwettelijk Hof) te 
wenden, tenzij indien dit rechtscollege de interpretatie van het (Grondwettelijk Hof) in 
vraag wenst te stellen.

Bij gebrek aan verdere wetgevende verduidelijking kan de rechter in een gelijkaardige 
zaak, zelfs zonder wijziging van de oude versie van artikel 29bis WAM-wet, oordelen dat 
degene die het slachtoffer is van een verkeersongeval waarbij een trein betrokken is, ver-
goeding kan bekomen op grond van artikel 29bis WAM-wet (...).

Aangezien dit geschil volkomen gelijkaardig is aan het geschil naar aanleiding waarvan 
een prejudiciële vraag werd gesteld door de Politierechtbank van Brussel bij vonnis van 8 
december 1997 gaat de rechtbank niet in op het verzoek van (de verweerder) (lees – de ei-
seres) om opnieuw een prejudiciële vraag aan het (Grondwettelijk  Hof) te stellen.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat (de verweerder) conform artikel 29bis van de 
WAM-wet gerechtigd is om van (de eiseres) de terugbetaling te vorderen van de door haar 
gedane uitgaven”.
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Grieven
(...)
Derde onderdeel
Schending van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-

te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van 
de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995; van ar-
tikel 2b) van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke wegge-
bruikers en passagiers van motorrijtuigen; van de artikelen 109 en 190 van de Grondwet 
en 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, 
het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen; van artikel 
2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende 
kracht van wetten.

3.1. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet 
van 30 maart 1994 en gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995 voorziet geen 
vergoedingsplichtige om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van een aan spoorstaven gebonden voertuig dat betrokken is bij 
een ongeval met een zwakke weggebruiker.

3.2. In artikel 2b) van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende  de  regeling  inzake automatische  vergoeding  van  de  schade,  geleden  door 
zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen wordt een nieuw lid tussen het 
eerste en het tweede lid van paragraaf 1 van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen inge-
voegd, dat als volgt geformuleerd is:

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

Het is niet betwist dat deze bepaling niet van toepassing is op de feiten van dit geding.
Door deze bepaling wijst de wetgever een vergoedingsplichtige aan voor verkeersonge-

vallen waarbij aan spoorstaven gebonden voertuigen zijn betrokken, voor de gevallen be-
paald in het eerste lid van het artikel.

3.3. Deze wet bevat geen overgangsbepalingen en is overeenkomstig de artikelen 109 
en 190 van de Grondwet en 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der ta-
len in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, in werking getreden op de tiende dag (3 maart 2001) na haar bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad (21 februari 2001).

3.4. Volgens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toe-
komende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

3.5. Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van wet-
ten.

3.6. Indien het bestreden vonnis zo moet gelezen worden dat het, door te oordelen dat 
de verweerder “conform artikel 29bis van de WAM-wet gerechtigd is om van (de eiseres) 
de terugbetaling te vorderen van de door (hem) gedane uitgaven” (vonnis, p. 5) retroactief 
artikel 2b) van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffen-
de de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weg-
gebruikers en passagiers van motorrijtuigen toepast, schendt het vonnis dan ook artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 
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1994 en gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995; artikel 2b) van de wet van 
19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake auto-
matische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers 
van motorrijtuigen; de artikelen 109 en 190 van de Grondwet en 4 van de wet van 31 mei 
1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken 
en inwerkingtreden van wetten en verordeningen; artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van wetten.

(...)

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, voor de wijziging ervan bij 

wet van 19 januari 2001, zoals te dezen van toepassing, wordt bij een verkeers-
ongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle schade, met uitzondering van 
de stoffelijke schade, veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzeke-
raar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder 
van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

Krachtens artikel 1 van de WAM-wet, zijn motorrijtuigen de rij- of voertuigen, 
bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht 
kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden en worden 
met motorrijtuigen gelijkgesteld,  de door de Koning bepaalde aanhangwagens 
die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld met het 
oog op het vervoer van personen of zaken.

2. Zoals blijkt uit het prejudicieel arrest van 15 juli 1998 van het Grondwette-
lijk Hof in de zaak nr. 92/98, schendt artikel 29bis van de WAM-wet  de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de voertuigen die aan spoorstaven 
zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet.

3. Het komt evenwel aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet 
de gevolgen van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof 
in een antwoord op een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen.

De rechter die aldus de werking in de tijd vaststelt van de door het Grondwet-
telijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient daarbij rekening te houden met 
het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en 
met de dwingende eisen van de rechtszekerheid.

4. Die eisen van het rechtmatig vertrouwen en de rechtszekerheid verzetten 
zich er dan ook tegen dat de verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in 
artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, voor de wijziging ervan bij wet van 19 janu-
ari 2001, van toepassing is op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoor-
staven verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan voor de bekendmaking van 
het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 juli 1998.

5. De beslissing van de appelrechters om met betrekking tot een ongeval van 3 
juli 1997 de ingevolge het artikel 29bis van de WAM-wet verruimde aansprake-
lijkheid toe te passen op de eiseres, schendt deze wetsbepaling, zoals te dezen 
van toepassing.
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Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres op grond van artikel 

29bis van de WAM-wet veroordeelt tot betaling van vergoedingen met interest 
en uitspraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brug-
ge, zitting houdende in hoger beroep.

5 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 347

1° KAMER - 5 juni 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
MAGISTRAAT - FOUT WAARVOOR DE STAAT AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT VAN EEN MAGISTRAAT - HANDELING VAN DE RECHTSPREKENDE 
FUNCTIE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT - VOORWAARDEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
MAGISTRAAT - BETWISTE HANDELING - INTREKKING - BEGRIP

1º en 2° De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en  
1383  B.W.,  aansprakelijk  kan  zijn,  bestaat  in  de  regel  in  een  gedraging  die,  ofwel  
neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van  
een  normaal  zorgvuldig  en  omzichtig  magistraat,  die  in  dezelfde  omstandigheden 
verkeert,  ofwel,  behoudens  onoverkomelijke  dwaling  of  enige  andere  
rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van 
een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de 
magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer  
de betwiste handeling van een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de  
rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de  
litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken,  
gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm1.  
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

1 Zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. 8970, A.C. 1991-92, nr. 215, met concl. eerste adv.-gen. VELU in Pas. 
1992, nr. 215; Cass., 8 dec. 1994, A.R. C.93.0303.F, A.C. 1994, nr. 541.



Nr. 347 - 5.6.08 HOF VAN CASSATIE 1443 

3º Met de toestand dat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens 
schending  van  een  gevestigde  rechtsnorm,  moet  de  toestand  worden  gelijkgesteld 
waarin  de  benadeelde  buiten  zijn  toedoen  tegen  de  litigieuze  handeling  geen 
rechtsmiddel kan aanwenden omdat de beslissing zelf ingetrokken is en de gelaedeerde  
juridisch geen aantoonbaar belang meer heeft om te vragen dat de litigieuze beslissing 
zou worden opzij geschoven. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Justitie T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0366.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 30 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. In het raam van een strafonderzoek naar sigarettensmokkel wordt de ver-

weerder op 12 juni 1985 aangehouden op bevel van de onderzoeksrechter, samen 
met andere verdachten.

Hij was destijds hoofd van de dienst misdrijfvoorkoming.
Hij wordt verdacht van mededaderschap aan misbruik van vertrouwen en pas-

sieve omkoping.
Hij wordt op secreet geplaatst op bevel van de onderzoeksrechter tot 14 juni 

1985.
Op 14 juni 1985 bevestigde de Raadkamer het bevel tot aanhouding, maar oor-

deelde dat voorwaarden voor verdere hechtenis niet langer meer vervuld waren.
Op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie werd betrokkene ingevolge 

arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen op 25 juni 1985 
in voorlopige vrijheid gesteld.

Uiteindelijk werd betrokkene door de Raadkamer op 21 maart 1988 buiten ver-
volging gesteld, evenals alle andere inverdenkinggestelden op grond van een ter-
ritoriale onbevoegdheid van de Belgische strafrechtbanken.

2. Op 15 juli 1988 ging de verweerder over tot dagvaarding van de eiser voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tot verkrijgen van schadevergoeding.

Deze wees zijn vordering af als ongegrond.
3. Op het hoger beroep van de verweerder wordt bij arrest van het Hof van Be-

roep te Brussel van 30 mei 2005 een schadevergoeding toegekend ten bedrage 
van 3.000,00 euro, meer de vergoedende interest sedert 11 juni 1985 en de ge-
rechtskosten van beide aanleggen ten laste van de eiser gelegd.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 12 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 3, 4 en 8 van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het gezag van gewijsde in strafzaken;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Doet het bestreden vonnis teniet, uitgezonderd in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde en de kosten begrootte. Veroordeelt (de eiser) om aan (de verweerder) een be-
drag van 3.000,00 euro te betalen, te vermeerderen met vergoedende interesten vanaf 11 
juni 1985 tot op heden, vervolgens met moratoire interesten op het geheel vanaf heden. 
Veroordeelt partijen elk tot de helft der kosten van beide aanleggen".

Het stelt het volgende vast op p. 2:
"In het kader van een strafonderzoek wegens het verdwijnen van 15.000 kisten sigaret-

ten voor een waarde van 2.500.000 USD werd (de verweerder) toen hoofd van de dienst 
misdrijfvoorkoming, met de titel van adjunct-commissaris-hoofdinspecteur, aangehouden 
met andere verdachten met in wezen, volgende motivering in het bevel van aanhouding 
van 11 juni 1985: 'Aangezien er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die de 
openbare veiligheid raken en waarop de aanhouding van (de verweerder) gegrond is. (...) 
dat er ernstige bezwaren bestaan mede gezien de eensluidende verklaringen onder eed af-
gelegd die wijzen op corruptie; dat het onderzoek doet vermoeden dat er nog andere per-
sonen betrokken zijn en de vraag naar de motieven nog openblijft. Dat gezien de beroeps-
bekwaamheid en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien om personen te benaderen en 
het onderzoek tegen te werken, (de verweerder) niet in vrijheid kan gesteld worden'. (De 
verweerder) werd verdacht van A. mededaderschap misbruik van vertrouwen, B. passieve 
omkoping van openbare ambtenaren om een misdaad of een wanbedrijf te plegen.

Dit aanhoudingsbevel werd aan (de verweerder) betekend op 12 juni 1985 om 00.25 
uur. Een beschikking van vrij verkeer werd op zelfde datum van 11 juni door de onder-
zoeksrechter uitgevaardigd en opgeheven vanaf 14 juni 1985. Op 14 bevestigde de raad-
kamer het bevel tot aanhouding niet om reden dat de voorwaarden van het bevel tot aan-
houding niet meer bestonden. Na het hoger beroep van het Openbaar Ministerie stelde de 
kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen hem op 25 juni 1985 in voorlopige in-
vrijheidstelling".

Het oordeelt op grond van de motieven op p. 4-5:
"Uit de lezing van het strafdossier blijkt dat de aanhouding lichtvaardig is geweest. Het 

Openbaar Ministerie liet voor de kamer van inbeschuldigingstelling dd. 24 juni 1985 gel-
den dat (de verweerder) volgens de verklaringen van twee hoge ambtenaren van de Vei-
ligheid van de Staat een jaar voordien getuige was geweest hoe de notoire smokkelaar van 
de partij sigaretten door deze dienst onder druk werd gezet en verweet hem dat hij deson-
danks met betrokkene verder vriendschappelijke betrekkingen bleef bewaren en zijn zoon 
en dochter er in dienst liet gaan. Het onderzoek start met de klacht van de raadsman van 
een firma te Liechtenstein die vaststelt dat een partij van 15.000 sigaretten met bestem-
ming Dublin uit een schip verdwenen is en zich in een Antwerpse loods zouden bevinden. 
Het onderzoek wordt geïnitieerd na contact met het kantoor van deze raadsman. N. D. 
biedt zich aan bij de politie en legt er een verklaring af in verband met een schip. Vervol-
gens wordt, steeds in september 1983, de gewezen boekhouder van N. D. verhoord die 
een aantal smokkelaffaires aan het licht wil brengen en onder meer de vriendschappelijke 
banden van D. met (verweerder) beschrijft (...).Deze vriendschappelijke relaties worden 
bevestigd door een gewezen bediende van D.. (De verweerder), als politieofficier, verbon-
den aan de vreemdelingenpolitie, zou in de loop van 1981, mogelijk begin 1982, samen 
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met andere personen, een lopende rekening hebben gekregen bij een benzinestation waar 
hij gratis mocht tanken en waar later ook zijn wagen gratis werd onderhouden. Herstellin-
gen en onderhoud werden door D. betaald. Er werd verteld dat wanneer één van de zee-
mannen problemen had, die snel (door de verweerder) werden opgelost. De getuige was 
overtuigd dat (de verweerder) elke maand geld ontving. De gehandicapte dochter van (de 
verweerder) was daar ook tewerkgesteld. Zijn zoon deed er ook vakantiewerk. (De ver-
weerder) deed ook verschillende reizen, die hij via de firma van D. zou hebben geboekt, 
o.a. naar Griekenland. Het onderzoek verliep verder met het verhoor van verschillende 
personen in verband met de activiteiten van D., die beschreven werd als een multimiljo-
nair die wel twee miljoen per maand kon uitgeven. Op 11 juni 1985 werd (de verweerder) 
verhoord door de onderzoeksrechter en hij bevestigde zijn vriendschappelijke banden met 
N. D., maar ontkende ooit geld van hem ontvangen te hebben. Op zelfde datum werd V.R. 
verhoord die in verband met (de verweerder) verklaard: N. D. heb ik leren kennen na een 
verzoek van mijn hoofdbestuur in Brussel om hem over bepaalde zaken te verhoren in juli 
1982. Na dit verzoek heb ik de vreemdelingenpolitie hier in Antwerpen gecontacteerd. 
Vermits ik de (verweerder) van deze dienst goed ken heb ik hem over D. gesproken en hij 
heeft D. op mijn verzoek naar mijn bureel verwezen voor verhoor. Het verhoor had be-
trekking op het feit dat D. ervan verdacht werd in verbinding te staan met de ETA, en zich 
in te laten met wapensmokkel'.

(De verweerder)  werd op 11 juni  1985 met  verschillende personen geconfronteerd, 
waaruit geen enkele bezwarende elementen te zijnen laste te weerhouden zijn, nu de feiten 
van de vriendschappelijke relaties en voordelen die (de verweerder) of zijn kinderen uit 
deze banden trokken, dateerden van lang voor de feiten waarover de klacht ging. Het ver-
wijt dat hem werd gedaan getuige te zijn geweest hoe N. D. door de dienst van de Veilig-
heid van de Staat onder druk werd gezet, werd niet nagetrokken, noch vóór het bevel tot 
aanhouding, noch nadien en is ook niet bewezen. Deze feiten dagtekenden van meerdere 
jaren voordien en de bundel bevatte vóór de aanhouding geen enkel gegeven waaruit kon 
blijken dat N. D., die daarenboven volgens de bundel een blanco strafregister heeft, voor 
de hem in juli 1982 ten laste gelegde feiten werd vervolgd of veroordeeld. Het is zelfs niet 
duidelijk of (de verweerder) wist waarover het verhoor door de dienst voor de Veiligheid 
van de Staat wel ging. Hij nam alleszins aan het verhoor niet deel. Trouwens de raadka-
mer handhaafde de voorlopige hechtenis niet, noch de kamer van inbeschuldigingstelling. 
Op deze grond dat de aanhouding lichtvaardig was, alleen al, dient er een nalatigheid in 
hoofde van de onderzoekers te worden aangehouden die het verantwoorden de vordering 
van (de verweerder) principieel gegrond te verklaren".

Grieven
De Belgische Staat kan op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-

boek aansprakelijk worden verklaard voor de schade ten gevolge van een door een rechter 
begane fout, wanneer die magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden 
heeft gehandeld of ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die 
grenzen heeft gehandeld.

Indien die  handeling  van de  rechter  evenwel  het  rechtstreeks  voorwerp is  van zijn 
rechtsprekende functie, is de vordering tot vergoeding van de schade tegen de Belgische 
Staat uitgesloten als de litigieuze handeling niet bij een in kracht van gewijsde gegane be-
slissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een ge-
vestigde rechtsnorm.

Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer het bevel tot aanhouding, uitgevaardigd 
door de onderzoeksrechter in zijn hoedanigheid van rechter, zoals die voortspruit uit arti-
kel 12 van de gecoördineerde Grondwet, overeenkomstig de artikelen 1, 2, 3, 4 en 8 van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis binnen vijf dagen na de ondervraging 
van de verdachte bij zijn eerste verschijning bevestigd wordt door de raadkamer, onder de 
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vaststelling dat de wettelijke voorwaarden tot het afleveren van het bevel tot aanhouding 
ten laste van de verdachte voorhanden waren op dat tijdstip.

Integendeel, alsdan bij het niet aanvechten van deze beslissing van de raadkamer, de 
beslissing tot aanhouding in kracht van gewijsde treedt, zodat de regelmatigheid van het 
verleende aanhoudingsbevel, noch de lichtvaardigheid ervan, nimmer meer ter discussie 
kan worden gesteld. Minstens uit artikel 4 en 8 van de wet van 20 april 1874 op de voor-
lopige hechtenis volgt dat na de eerste verschijning die regelmatigheid of lichtvaardigheid 
van het verleende bevel tot aanhouding niet meer onderzocht kan worden.

Het bestreden arrest stelt op p. 2 vast dat de raadkamer bij de eerste verschijning op 14 
juni 1985 het bevel tot aanhouding niet bevestigde, niet omdat de wettelijke voorwaarden 
tot het afleveren ervan niet voldaan waren, maar "om reden dat de voorwaarden van het 
bevel tot aanhouding niet meer bestonden", terwijl dit strookt met het voor eensluidend 
verklaard afschrift van de voormelde beschikking van de raadkamer, waaruit blijkt dat in-
derdaad, eensdeels, beslist werd "dat de beweegredenen van het bevel tot aanhouding niet 
meer bestaan", maar dat daarentegen voordien geoordeeld werd, anderdeels, "dat de wet-
telijke voorwaarden tot het afleveren van het bevel tot aanhouding ten laste van (de ver-
weerder) voorhanden waren".

Aldus de aanhouding van de verweerder, die noodzakelijkerwijs enkel op bevel van de 
onderzoeksrechter kon worden bevolen, bij beschikking van de raadkamer van 14 juni 
1985 in overeenstemming met de wet werd bevonden, wat uitsluit dat de Staat bij gebreke 
aan begane tekortkoming door de onderzoeksrechter aansprakelijk kan worden verklaard 
voor dit wettig bevonden optreden van haar orgaan.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  zijn  beslissing,  dat  eiser  aansprakelijk  is  en 
3.000,00 euro, meer de vergoedende interest sedert zijn aanhouding op 11 juni 1985 dient 
te betalen aan verweerder als schadevergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, omdat "(zijn) aanhouding lichtvaardig is geweest", niet wet-
tig verantwoordt, nu het niet de onderzoekers zijn die tot zijn aanhouding konden over-
gaan, maar enkel en uitsluitend een rechter (schending van artikel 12 van de gecoördineer-
de Grondwet) middels een aanhoudingsbevel, afgeleverd door de onderzoeksrechter, die 
oordeelde dat voldaan was aan de wettelijke voorwaarden (schending van de artikelen 1, 
2, 3, 4 en 8 van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis) en dat zijn geldig-
heid heeft behouden nu het niet bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is inge-
trokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechts-
norm, zoals dat het geval is geweest met het bevel tot aanhouding van 11 juni 1985 van de 
verweerder, waarvan de wettigheid tot het afleveren ervan bij de eerste verschijning door 
de raadkamer op 14 juni 1985 werd bevestigd zonder dat dit oordeel bestreden werd, het-
geen elke aansprakelijkheid van de eiser uitsluit, doordat vaststaat dat de onderzoeksrech-
ter geen enkele fout beging, laat staan overging tot een lichtvaardige aanhouding (schen-
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan zijn, bestaat in de 
regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet 
worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig 
magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onover-
komelijke  dwaling  of  enige  andere  rechtvaardigingsgrond,  een  schending  in-
houdt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is 
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niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.
2. Wanneer de betwiste handeling, zoals te dezen, bovendien het rechtstreeks 

voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen aanspra-
kelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslis-
sing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van 
een  gevestigde  rechtsnorm.  Hiermede  moet  de  toestand  worden  gelijkgesteld 
waarin de  benadeelde  buiten  zijn  toedoen tegen  de  litigieuze  handeling geen 
rechtsmiddel kan aanwenden omdat de beslissing zelf ingetrokken is en de gelae-
deerde juridisch geen aantoonbaar belang meer heeft om nog te vragen dat de li-
tigieuze beslissing zou worden opzij geschoven. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
bij gebrek aan belang geen rechtsmiddel kon aanwenden tegen de beslissing van 
de raadkamer dat de wettelijke voorwaarden tot het afleveren van het bevel tot 
aanhouding ten laste van de verweerder voorhanden waren nu de raadkamer be-
sliste dat de aanhouding niet langer kon worden gehandhaafd.

4. Het middel dat er in deze omstandigheden van uitgaat dat elke aansprake-
lijkheid van de eiser is uitgesloten nu het aanhoudingsbevel zijn geldigheid heeft 
behouden omdat het niet bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is inge-
trokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestig-
de rechtsnorm, kan niet worden aangenomen.

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

5 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Wou-
ters.

Nr. 348

1° KAMER - 5 juni 2008

1º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - 
CONTROLE VAN DE JAARREKENING - COMMISSARIS - AMBTSTERMIJN - JAAR - BEGRIP

2º BEDRIJFSREVISOR - VENNOOTSCHAPPEN - CONTROLE VAN DE JAARREKENING - 
COMMISSARIS - AMBTSTERMIJN - GEVOLG

1º en 2° De term "jaar" in artikel 64quater van de Vennootschappenwet dient begrepen te 
worden als "boekjaar",  zijnde de periode waarop de jaarrekening die de commissaris  
controleert en waarover hij verslag uitbrengt, betrekking heeft: waar de wet geen eisen 
stelt  omtrent  de  duur  van  elk  van  de  boekjaren,  zijnde  de  opeenvolgende 
controleperiodes, kan de verkorting of verlenging van één of meerdere van die boekjaren 
geen wijziging van het wettelijk omschreven aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de  
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commissaris  dient  te  omvatten,  met  zich  meebrengen1 2.  (Art.  64quater 
Vennootschappenwet)

(JST EUROPE N.V. T. P.)

ARREST

(A.R. C.06.0606.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 mei 2006 gewezen door het 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 64quater van de Vennootschappenwet worden commissa-

rissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt de bedoeling van de wetgever om de commis-

saris toe te laten zijn voornaamste taak, met name de controle op en de verslag-
geving over de jaarrekening, met een zekere continuïteit uit te oefenen over ten 
minste 3 boekjaren.

3. Hieruit volgt dat de term 'jaar' in artikel 64quater van de Vennootschappen-
wet dient begrepen te worden als 'boekjaar', zijnde de periode waarop de jaarre-
kening die de commissaris controleert en waarover hij verslag uitbrengt, betrek-
king heeft.

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 64quater van de Vennoot-
schappenwet, omdat de appelrechters de vordering van de verweerder gegrond 
op de voortijdige beëindiging van diens ambt inwilligen, hierbij steunend op de 
betekenis van de term 'jaar' als 'boekjaar' of 'controlejaar', in plaats van de ge-
bruikelijke betekenis van 'kalenderjaar'.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
5. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de ambtstermijn van de 

commissaris verplicht drie boekjaren bedraagt.
6. Waar de wet geen eisen stelt omtrent de duur van elk van die boekjaren, 

zijnde de opeenvolgende controleperiodes, kan de verkorting of verlenging van 

1 Zie I. DE POORTER, "Het mandaat van de commissaris duurt drie controlejaren" (noot onder Gent 5 
jan. 2004), T.B.H. 2005, 404.
2 De tekst van artikel 64quater Vennootschappenwet, zoals ter zake van toepassing, stemt overeen 
met die van artikel 135, eerste lid W. Venn.
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één of meerdere van die boekjaren geen wijziging van het wettelijk omschreven 
aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de commissaris dient te omvatten, met 
zich meebrengen.

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

5 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. van 
Eeckhoutte en Wouters.

Nr. 349

1° KAMER - 5 juni 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
MAGISTRAAT - FOUT WAARVOOR DE STAAT AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT VAN EEN MAGISTRAAT - HANDELING VAN DE RECHTSPREKENDE 
FUNCTIE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT - VOORWAARDEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - FOUT VAN EEN 
MAGISTRAAT - BETWISTE HANDELING - SCHULDVORDERING - ONTSTAAN - TIJDSTIP

1º en 2° De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en  
1383  B.W.,  aansprakelijk  kan  zijn,  bestaat  in  de  regel  in  een  gedraging  die,  ofwel  
neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van  
een  normaal  zorgvuldig  en  omzichtig  magistraat,  die  in  dezelfde  omstandigheden 
verkeert,  ofwel,  behoudens  onoverkomelijke  dwaling  of  enige  andere  
rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van 
een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de 
magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer  
de betwiste handeling van een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de  
rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de  
litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken,  
gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm1.  
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

3º Voordat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van gewijsde  
gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending  
van een gevestigde rechtsnorm, bestaat  er geen vergoedbare schade.  (Artt.  1382 en 
1383 B.W.)

(VULSTOFFEN EXPLOITATIE B.V.B.A. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Justitie)

1 Zelfde beslissing als A.R. C.06.0366.N, supra, nr. 347; zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. 8970,  A.C. 
1991-92, nr. 215, met concl. eerste adv.-gen. VELU in Pas. 1992, nr. 215 en Cass., 8 dec. 1994, A.R. 
C.93.0303.F, A.C. 1994, nr. 541.
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ARREST

(A.R. C.07.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest blijken de volgende relevante feiten en procesvoor-

gaanden:
1. De eiser werd bij vonnis van 8 juni 1983 door de Rechtbank van Koophan-

del te Tongeren failliet verklaard.
2. Bij arrest van 11 januari 1989 van het Hof van Beroep te Brussel, dat in 

kracht van gewijsde is gegaan, werd het faillissement ingetrokken.
3. Op 26 januari 1989 stelde de eerste eiseres tegen de verweerder een aan-

sprakelijkheidsvordering in. De tweede en derde eisers kwamen op 26 oktober 
1999 (vrijwillig) tussen in de procedure en vorderden eveneens de veroordeling 
van de verweerder tot betaling van een schadevergoeding.

III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot be-

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

- artikel 26, §2, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof; 
- artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van 

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, zoals van toe-
passing vóór haar opheffing bij wet van 22 mei 2003;

- artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing voor haar opheffing bij wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van de 
federale Staat;

- de artikelen 1382, 1383, 2219, 2251 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 20, 21, 23, 24, 26, 28 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, vervat in het adagium "contra non valentem agere non 

currit praescriptio".
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 5 september 2006 verklaart het Hof van Beroep te Brussel 

het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk, doch ongegrond, en bevestigt het 
bestreden vonnis, met dien verstande dat eisers' vordering tegen de Belgische Staat onge-
grond wordt verklaard wegens verjaring. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwe-
gingen:
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"58. De ingeroepen verjaringsregel die vervat is in artikel 100 van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, is van open-
bare orde. De exceptie is derhalve ontvankelijk.

59. Volgens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou-
dende coördinatie  van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,  zijn  verjaard en vervallen 
voorgoed ten voordele van de Staat, onverminderd vervallenverklaringen ten gevolge van 
andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, de schuldvorde-
ringen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is ge-
schied binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan. Overeenkomstig die bepaling neemt deze 
bijzondere verjaringstermijn voor schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste 
januari van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan. Behoudens anders-
luidende wettelijke bepalingen, geldt die vijfjarige verjaringstermijn in de regel voor alle 
schuldvorderingen ten laste van de Staat. Bij ontstentenis van een andersluidende wettelij-
ke bepaling is de aangehaalde verjaringsregel toepasselijk op de vordering van Vulex te-
gen de Belgische Staat tot schadevergoeding gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek.

60. In dit geval van een door Vulex aan de Belgische Staat verweten onrechtmatige 
overheidsdaad, komt de schuldvordering tot stand op het ogenblik waarop de schade ont-
staat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat. 
De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, 
doet hieraan geen afbreuk. Ten onrechte wil Vulex doen aannemen dat haar schuldvorde-
ring eerst op 11 januari 1989 is ontstaan door het arrest van dit hof (van beroep) waarbij 
het faillissement van Vulex ongedaan werd gemaakt. Haar (ingestelde) schuldvordering is 
ontstaan op 8 juni 1983: haar (gevorderde) schade is immers concreet ontstaan, zonder 
daarom alsdan precies vast te staan, door het faillissementsvonnis van de rechtbank van 
koophandel te Tongeren zonder dewelke die schade zich niet  zou hebben voorgedaan. 
Vulex toont niet aan op welke grond zij 'zolang het faillissement van kracht was, ontno-
men bleef van het instellen van welke aansprakelijkheidsvordering dan ook' en het hof 
ziet er ook geen wat betreft de huidige aansprakelijkheidsvordering van Vulex lastens de 
Belgische Staat. De bijzondere verjaringstermijn van vijf jaar voor die schuldvordering 
van Vulex tegen de Belgische Staat heeft derhalve een aanvang genomen op 1 januari 
1984.

61. Krachtens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördi-
natie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt de verjaring gestuit door een ge-
rechtsdeurwaardersexploot alsook door een schulderkenning van de Staat. Het instellen 
van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve beslissing is gewezen. 
Uit de wetsgeschiedenis van dit artikel blijkt dat onder gerechtsdeurwaardersexploot dient 
te worden verstaan een ge-rechtsdeurwaardersexploot tot ingebrekestelling of een dag-
vaarding.  Een  voor  het  gerecht  bij  dagvaarding  ingestelde  vordering  gegrond  op  een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een defini-
tieve beslissing is gewezen. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek dat op de stuiting 
betrekking heeft, is niet van toepassing daar in de specifieke bepalingen van artikel 101 
voorzien is in de stuiting en de schorsing van de verjaring van schuldvorderingen ten laste 
van de Staat. Vulex heeft haar schuldvordering na het verstrijken van de vijfjarige verja-
ringstermijn op 1 januari 1989, meer bepaald bij dagvaarding van (26) januari 1989 inge-
steld. Enig bewijs van stuiting van die verjaringstermijn voor het verstrijken ervan, hetzij 
door  een gerechtsdeurwaardersakte,  hetzij  door  een schulderkenning van de Belgische 
Staat, ligt niet voor en wordt door Vulex ook niet ingeroepen.

62. De vordering van Vulex op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek te-
gen de Belgische Staat is derhalve verjaard. De exceptie gesteund op artikel 807 van het 
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Gerechtelijk Wetboek heeft geen voorwerp meer".
en voorts
"63. V.-M. voeren dezelfde fouten aan tegen de Belgische Staat als Vulex.
64. De Belgische Staat werpt de verjaring op van die vordering, stelt verder dat de vor-

dering onbewezen is en dat de beweerde schade niet in causaal verband staat met de fout.
65. V.-M. betwisten op dezelfde gronden als Vulex dat hun vordering verjaard is.
66. De vordering van V.-M., voor het eerst ingesteld n.a.v. hun vrijwillige tussenkomst 

op 26 oktober 1999, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen de Bel-
gische Staat is om de redenen vermeld in randnummers 58 t.e.m. 61 verjaard".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-

ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans 
artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de 
Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, regle-
mentaire of ter zake overeengekomen bepalingen: de schuldvorderingen, waarvan de op 
wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
zij zijn ontstaan.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen geldt die verjaringstermijn in de regel 
voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

Met toepassing van dit artikel begint de vijfjarige verjaringstermijn voor de buitencon-
tractuele aansprakelijkheid aldus te lopen van de eerste januari van het begrotingsjaar in 
de loop waarvan dat recht is ontstaan.

2. Blijkens artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek veronderstelt het be-
staan van een recht op vergoeding van schade wegens onrechtmatige daad in de regel dat 
is voldaan aan drie voorwaarden, met name het bestaan van een fout, schade en een oorza-
kelijk verband tussen beide.

De verjaring loopt derhalve ten vroegste vanaf het ogenblik waarop deze drie voor-
waarden voorhanden zijn.

De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan rechtsregels, inzonderheid die welke be-
trekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten waardoor de subjec-
tieve rechten en de wettige belangen van personen worden aangetast.

De schadeverwekkende fout van een orgaan van de Staat stelt derhalve, in de regel, de 
Staat rechtstreeks aansprakelijk op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer het orgaan binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft 
gehandeld of wanneer ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat het orgaan 
binnen die grenzen heeft gehandeld.

Dat geldt evenzeer ten aanzien van de fouten, begaan door de rechterlijke macht naar 
aanleiding van het rechtspreken.

Noch de beginselen van de scheiding der machten, van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en van de magistraten, noch het gezag van het rechterlijk gewijsde ont-
heffen de Staat in het algemeen van zijn verplichting om op basis van voormelde wetsbe-
palingen de schade te vergoeden die door zijn fout of door die van een zijner organen aan 
derden is veroorzaakt in de openbare dienst van de rechtsbedeling, met name bij het ver-
richten van handelingen die het rechtstreekse voorwerp zijn van de rechtsprekende func-
tie.
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3. De Staat kan derhalve in de regel op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van een 
door een rechter of een ambtenaar van het openbaar ministerie begane fout, wanneer die 
magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld of ieder 
redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die grenzen heeft gehandeld.

Echter, indien die handeling het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende func-
tie, is de vordering tot vergoeding van de schade, in de regel, slechts ontvankelijk als de 
litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, 
vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve 
geen gezag van gewijsde meer heeft.

Aan de rechterlijke uitspraak is immers een wettelijk vermoeden van waarheid gehecht 
dat verhindert dat de handeling van de magistraat als foutief wordt bestempeld en dat de 
Staat aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die uit diens rechterlijke uitspraak zou 
volgen, zolang tegen deze beslissing nog een rechtsmiddel, zoals bedoeld in artikel 21 van 
het Gerechtelijk Wetboek, kan worden aangewend.

Dat betekent dat een procespartij die beweert schade te hebben geleden door een juris-
dictionele beslissing die zij als foutief aanziet, eerst de door de wet ter beschikking gestel-
de rechtsmiddelen moet aanwenden alvorens de Staat tot  schadeloosstelling te kunnen 
aanspreken. Laat zij na tegen een voor haar nadelige rechterlijke uitspraak een rechtsmid-
del aan te wenden waardoor de schade waarover zij zich beklaagt zou kunnen ophouden 
of hersteld worden, dan kan zij de Staat niet aansprakelijk stellen voor de schade die ze 
beweert geleden te hebben; alsdan wordt de schade geacht door haar eigen nalatigheid of 
onzorgvuldigheid te zijn veroorzaakt.

Inzake  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  de  handelingen  van  de  rechtsprekende 
macht zullen zodoende de fout en de hierdoor veroorzaakte schade slechts vaststaan op 
het  tijdstip  waarop  aan  de  hoger  vernoemde  voorwaarde  is  voldaan,  derwijze  dat  de 
rechtsonderhorige eerst op dat ogenblik zal beschikken over een recht op vergoeding te-
gen de Staat: de benadeelde kan derhalve ten vroegste op hogervernoemd tijdstip aan-
spraak maken op een vergoeding van de schade, veroorzaakt door een fout in voornoemde 
zin.

4. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de bvba Vulstoffen 
Exploitatie, afgekort Vulex, bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren 
van 8 juni 1983 op eenzijdig verzoekschrift van de nv Generale Bank werd failliet ver-
klaard, haar verzet tegen dit vonnis bij vonnis van 28 november 1983 door dezelfde recht-
bank ongegrond werd verklaard, haar hoger beroep door het Hof van Beroep te Antwer-
pen van 15 januari  1985 ongegrond werd verklaard en het vonnis bevestigd, laatstge-
noemd arrest bij arrest van het Hof van 6 februari 1987 werd vernietigd wegens de schen-
ding van artikel 6 EVRM evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging 
van het recht van verdediging voorschrijft, waarna bij arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 11 januari 1989 het vonnis gewezen op derdenverzet werd tenietgedaan en 
het faillissement uiteindelijk werd ingetrokken.

Uit de beschouwingen, hierboven gewijd aan de aansprakelijkheid van de Staat wegens 
fouten, begaan tijdens de uitoefening van de rechtsprekende functie, volgt dat de eis, ge-
stoeld op een dergelijke fout, slechts toelaatbaar was op het ogenblik waarop de rechterlij-
ke beslissing waarbij de fout werd begaan, met name het faillissementsvonnis van 8 juni 
1983, bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd ingetrokken, gewijzigd, ver-
nietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve geen 
gezag van gewijsde meer heeft en de beslissing van de eerste rechter zodoende als foutief 
werd aangezien.

In casu gebeurde dit blijkens de procedurevoorgaanden, zoals samengevat in het bestre-
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den arrest en zoals hierboven weergegeven, eerst bij het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 11 januari 1989, rechtdoende op verwijzing.

Derhalve was aan de voorwaarden tot het bekomen van een vergoeding van de Staat 
eerst op datum van laatstgenoemd arrest voldaan.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat niets eisers kon beletten om vanaf 1 januari 1984 

tegen de Staat een vordering, strekkende tot het bekomen van schadevergoeding wegens 
fouten, begaan bij het rechtspreken, in te stellen, en dit alhoewel in voornoemde hypothe-
se aangenomen wordt dat de Staat slechts kan worden aansprakelijk gesteld vanaf het tijd-
stip waarop de rechterlijke beslissing, die aan de basis van de schade ligt, bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing werd ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen we-
gens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer 
heeft, verantwoordt het zijn beslissing daaromtrent niet naar recht (schending van artike-
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikelen 23, 24, 
26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek) en kon het bijgevolg niet wettig beslissen dat de 
verjaring een aanvang had genomen op 1 januari 1984, het vonnis van faillietverklaring 
dagtekenend van 8 juni 1983, en dat het recht op schadevergoeding derhalve was verjaard 
op het tijdstip van het instellen van de vordering (schending van artikelen 1, eerste lid, a, 
van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste 
of ten voordele van de Staat en de provinciën, zoals van toepassing vóór haar opheffing 
bij wet van 22 mei 2003, thans artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing vóór 
de opheffing bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
rijkscomptabiliteit  van de federale  Staat,  1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek). 
Waar het aanneemt dat niets verhindert om het recht op schadevergoeding ten laste van de 
Staat onmiddellijk te laten gelden, miskent het bovendien het wettelijk vermoeden van 
waarheid, gehecht aan de juridictionele beslissing zolang deze niet door een bij wet inge-
steld rechtsmiddel is tenietgedaan (schending van artikelen 20, 21, 23, 24, 26 en 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 2219 van het Burgerlijk Wetboek is verjaring een middel om, door 

verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen 
of van een verbintenis bevrijd te worden.

Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-
ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans 
artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de 
Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, regle-
mentaire of ter zake overeengekomen bepalingen: de schuldvorderingen, waarvan de op 
wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
zij zijn ontstaan.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen geldt die verjaringstermijn in de regel 
voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

Met toepassing van dit artikel begint de vijfjarige verjaringstermijn voor de buitencon-
tractuele aansprakelijkheid te lopen van de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan dat recht is ontstaan.

2. Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt  weliswaar dat de verjaring niet 
loopt ten aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die 
voorwaarde niet is vervuld.
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Uit de beschouwingen, uiteengezet in het eerste onderdeel, die hier als uitdrukkelijk 
herhaald dienen te worden beschouwd, volgt dat de Staat in de regel op grond van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan gesteld worden voor de 
schade ten gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het openbaar ministerie 
begane fout, wanneer die magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden 
heeft gehandeld of ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die 
grenzen heeft gehandeld.

Echter, indien die handeling het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende func-
tie, is de vordering tot vergoeding van de schade in de regel slechts ontvankelijk als de li-
tigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, 
vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve 
geen gezag van gewijsde meer heeft.

Uit een en ander volgt dat de verjaring van de vordering, gestoeld op de aansprakelijk-
heid van de Staat wegens fouten begaan tijdens de uitoefening van de rechtsprekende 
functie, slechts zal beginnen lopen vanaf het ogenblik waarop aan laatstgenoemde voor-
waarde is voldaan.

Minstens is er sprake is van een ongelijke behandeling en derhalve van een ongrond-
wettige bepaling wanneer zou worden aangenomen dat artikel 2257 van het Burgerlijk 
Wetboek niet geldt ten aanzien van quasi-delictuele vorderingen, inzonderheid de vorde-
ring tot vergoeding van schade, veroorzaakt door een foutieve rechterlijke beslissing, der-
wijze dat dergelijk recht onmiddellijk begint te verjaren, zelfs zo voor het aansprakelijk 
stellen van de Staat moet zijn voldaan aan een bijkomende vereiste, vergelijkbaar met een 
voorwaarde in de zin van artikelen 1168 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, opdat 
deze vordering zou kunnen worden toegewezen, en de benadeelde, net zoals de titularis 
van een voorwaardelijke schuldvordering, niet kan optreden zolang niet aan die vereiste, 
met name een in kracht van gewijsde getreden beslissing, is voldaan.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de verjaring een aanvang had genomen op 1 janu-

ari 1984, nu het vonnis van faillietverklaring dagtekende van 8 juni 1983, tijdstip waarop 
volgens het hof van beroep eisers' recht op schadevergoeding ten laste van de Staat is ont-
staan, daar waar de vordering wegens fouten, begaan in het kader van de rechtsprekende 
functie, eerst toelaatbaar is op het tijdstip waarop de rechterlijke beslissing, waarbij de 
fout werd begaan, bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewij-
zigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhal-
ve geen gezag van gewijsde meer heeft en het recht op schadevergoeding derhalve onder-
worpen is aan de verwezenlijking van een voorwaarde, zoals bedoeld in artikel 2257 van 
het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing dat de verjaring 
een aanvang had genomen op 1 januari 1984, niet naar recht (schending van de artikelen 
1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorde-
ringen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, zoals van toepassing vóór 
haar opheffing bij wet van 22 mei 2003, thans artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van 
toepassing vóór haar opheffing bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de be-
groting en van de rijkscomptabiliteit van de federale Staat, 1382, 1383 en 2257 van het 
Burgerlijk Wetboek). Minstens heeft het hof van beroep om de in het onderdeel uiteenge-
zette redenen toepassing gemaakt van een bepaling die strijdig is met de artikelen 10 en 
11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, waar het van oordeel is dat de 
verjaring, waarvan sprake in voornoemde bepalingen, ook loopt vanaf het begrotingsjaar 
tijdens hetwelk de schadeverwekkende beslissing werd gewezen en de schade is ontstaan, 
en dit niettegenstaande de bijkomende voorwaarde, waaraan de toelaatbaarheid van een 
dergelijke  aansprakelijkheidsvordering  ten  aanzien  van  de  Staat  wordt  onderworpen 
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(schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 febru-
ari 1994). Derhalve nodigen eisers het Hof uit om bij toepassing van artikel 26, §2, van de 
Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag aan 
het (Grondwettelijk Hof) voor te leggen: "Schenden de artikelen 1, eerste lid, a, van de 
wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de Staat en de provinciën, thans artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van 
toepassing vóór haar opheffing bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de be-
groting en van de rijkscomptabiliteit van de federale Staat, en 2257 van het Burgerlijk 
Wetboek, aldus uitgelegd dat de verjaring van het recht op schadevergoeding ten aanzien 
van de Staat wegens de onrechtmatige daad, begaan door een magistraat in de uitoefening 
van zijn rechtsprekende functie, loopt zodra de beslissing werd gewezen en de schade is 
ontstaan, en dit ongeacht het tijdstip waarop is voldaan aan de bijkomende vereiste dat 
deze rechterlijke beslissing werd vernietigd, gewijzigd, herroepen of ingetrokken bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing, derwijze dat het recht op vergoeding reeds kan 
zijn verjaard op het tijdstip waarop die rechterlijke beslissing wordt bekomen, daar waar 
de verjaring van een schuldvordering, onderworpen aan een voorwaarde, overeenkomstig 
artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek eerst loopt vanaf de vervulling van die voorwaar-
de waarvan zij afhankelijk is, artikelen 10 en 11 van de Grondwet?".

Derde onderdeel
Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-

ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans 
artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de 
Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, regle-
mentaire of ter zake overeengekomen bepalingen: de schuldvorderingen, waarvan de op 
wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
zij zijn ontstaan.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen geldt die verjaringstermijn in de regel 
voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

Met toepassing van dit artikel begint de vijfjarige verjaringstermijn voor de buitencon-
tractuele aansprakelijkheid te lopen van de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan dat recht is ontstaan.

Blijkens artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek veronderstelt het bestaan 
van een recht op vergoeding van schade wegens onrechtmatige daad dat is voldaan aan 
drie voorwaarden, met name het bestaan van een fout, schade een oorzakelijk verband tus-
sen beide.

Uit de beschouwingen, gewijd aan het eerste onderdeel, die hier als uitdrukkelijk herno-
men dienen te worden beschouwd, blijkt weliswaar dat het recht op schadevergoeding ten 
aanzien van de Staat wegens fouten begaan in het kader van de rechtsprekende functie, 
slechts toelaatbaar is wanneer de rechterlijke beslissing werd gewijzigd, vernietigd, inge-
trokken of herroepen bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wegens schending 
van een gevestigde rechtsnorm.

Wordt er aangenomen, zoals in onderhavige zaak, dat fout en schade vaststaan op da-
tum van uitspraak van de litigieuze juridictionele handeling, dan impliceert artikel 1, eer-
ste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen 
ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans artikel 100, 1°, van het ko-
ninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscompta-
biliteit, zoals van toepassing vóór hun opheffing bij wet van 22 mei 2003 houdende orga-
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nisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van de federale Staat, zoals uitge-
legd door het hof van beroep, dat het recht op schadevergoeding ten aanzien van de Staat 
kan zijn verjaard nog vooraleer de benadeelde zijn vordering ten aanzien van de Staat op 
toelaatbare wijze kan laten gelden, meer bepaald wanneer deze wijzigende beslissing bui-
ten de termijn van vijf jaar tussenkomt.

Een verjaringstermijn, die een aanvang neemt zodra de beslissing is gewezen en de 
schade vaststaat, heeft zodoende onevenredige gevolgen voor de personen die in de on-
mogelijkheid verkeren om binnen de termijn van vijf jaar in rechte op te treden omdat één 
van de voorwaarden om aanspraak op vergoeding te kunnen maken, in casu een rechterlij-
ke beslissing in voornoemde zin, nog niet voorhanden is, en dit terwijl de persoon die 
vóór de wijziging van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bij wet van 10 juni 1998 
tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring een aansprakelijkheidsvor-
dering wilde instellen tegen een particulier, daartoe beschikte over een termijn van dertig 
jaar, termijn die voldoende lang was om de gevolgen van een tijdelijke onmogelijkheid 
van handelen in rechte op te vangen.

Zo ook wordt een ongelijkheid gecreëerd doordat op de titularis van een aansprakelijk-
heidsvordering tegen de Staat wegens een fout begaan bij het rechtspreken en op de titula-
ris  van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens fouten,  vreemd aan de 
rechtsprekende functie, zoals bestuursfouten, dezelfde verjaringsregel wordt toegepast.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de vijfjarige verjaring loopt vanaf het tijdstip 

waarop de litigieuze rechterlijke beslissing, in casu het failliet-verklarend vonnis, wordt 
uitgesproken en de schade vaststaat, en dit ongeacht het tijdstip waarop deze beslissing 
wordt tenietgedaan en derhalve wordt ontdaan van het wettelijk vermoeden van waarheid, 
voorwaarde waaraan blijkens de rechtspraak van het Hof de toelaatbaarheid van een der-
gelijke vordering tegen de Belgische Staat is onderworpen, met als gevolg dat in voor-
noemde stelling de vordering kan zijn verjaard nog vooraleer de benadeelde bij machte is 
om zijn recht op schadevergoeding te laten gelden, heeft het hof van beroep om de rede-
nen aangehaald in het onderdeel, inzonderheid, enerzijds, de korte termijn die aan deze 
schuldeiser wordt toebedeeld, daar waar de schuldeiser die een quasi-delictuele vordering 
ten aanzien van particulieren kan laten gelden, destijds beschikte over een termijn van 
dertig jaar, anderzijds, de vaststelling dat op de titularis van een recht op schadevergoe-
ding ten laste van de Staat wegens fouten, begaan bij de uitoefening van de rechtspreken-
de functie, en op de titularis van een recht op schadevergoeding ten laste van de Staat we-
gens andere fouten dezelfde termijn van toepassing is, toepassing gemaakt van een bepa-
ling die onevenredige gevolgen teweegbrengt en derhalve strijdig is met de artikelen 10 
en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (schending van de artikelen 
10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994). Derhalve nodigen 
eisers het Hof uit om alvorens over dit middel ten gronde uitspraak te doen bij toepassing 
van artikel 26, §2, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof volgen-
de prejudiciële vragen aan het (Grondwettelijk Hof) voor te leggen:

1. "Schendt artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-
ring van schuldvorderingen ten laste van of ten voordele van de Staat en de provinciën, 
dat artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals van toepassing voor haar opheffing bij wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van de 
federale Staat, is geworden, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het voorziet in 
een vijfjarige verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid van de Staat wegens fouten begaan door de rechter 
bij het wijzen van een rechterlijke beslissing, te rekenen vanaf het begrotingsjaar waarin 
deze beslissing werd gewezen en de schade vaststaat, zelfs zo de voorwaarde waarvan de 
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toelaatbaarheid van de vordering afhangt, met name de vernietiging, wijziging, herroeping 
of intrekking van de beslissing bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wegens 
schending van een gevestigde rechtsnorm, die bovendien de tussenkomst van diezelfde 
overheid veronderstelt, eerst na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, te rekenen van 
dat tijdstip, wordt verwezenlijkt, en dit terwijl de titularissen van een recht op schadever-
goeding ten aanzien van een particulier voor de wijziging van artikel 2262 van het Bur-
gerlijk Wetboek bij wet van 10 juni 1998 beschikten over een termijn van dertig jaar om 
hun rechten te laten gelden?".

2. "Schendt artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-
ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans 
artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing voor haar opheffing bij wet van 22 
mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van de fe-
derale Staat, aldus uitgelegd dat de titularis van een recht op schadevergoeding ten laste 
van de Staat uit hoofde van een fout begaan door een rechter bij het rechtspreken, zijn 
vordering binnen dezelfde termijn dient in te stellen als de titularis van een recht op scha-
devergoeding tegen de Staat uit hoofde van een andere fout, vreemd aan de uitoefening 
van de rechtsprekende functie, en dit terwijl enkel in het eerstgenoemde geval de verplich-
ting wordt opgelegd om eerst een wijzigende beslissing in rechte uit te lokken?".

Vierde onderdeel
Luidens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen alle perso-

nen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt.
Deze regel doet geen afbreuk aan de toepassing van het adagium "contra non valentem 

agere non currit praescriptio", dat een algemeen rechtsbeginsel verwoordt.
Blijkens dat beginsel loopt de verjaring niet ten aanzien van degene die zich in de on-

mogelijkheid van handelen bevindt ingevolge een wettelijk beletsel zolang hij niet kan op-
treden.

Te dezen volgt uit de beschouwingen, aangehaald in het eerste onderdeel, die hier als 
uitdrukkelijk hernomen dienen te worden aangezien, dat de Staat slechts kan worden aan-
sprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door de handelingen van de rechtsprekende 
macht, voor zover de kwestieuze rechtsprekende beslissing werd vernietigd, gewijzigd, 
herroepen of ingetrokken bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wegens schen-
ding van een gevestigde rechtsnorm.

Deze bijkomende vereiste vindt haar grondslag in het wettelijk vermoeden van waar-
heid, gehecht aan iedere rechterlijke beslissing, die niet werd aangevochten bij een door 
de wetgever ingesteld rechtsmiddel.

In casu dagtekende de beslissing waarbij het oorspronkelijk faillissementsvonnis werd 
tenietgedaan en het faillissement ingetrokken, van 11 januari 1989, hetzij van meer dan 
vijf jaar na het wijzen van het faillissementsvonnis, tussengekomen op 8 juni 1983.

De eerste eiseres verkeerde zodoende gedurende meer dan vijf jaar in de onmogelijk-
heid om te handelen.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de vordering was verjaard omdat zij niet werd in-

gesteld binnen de vijf jaar te rekenen van 1 januari 1984, zijnde het begrotingsjaar waarin 
de schuldvordering was ontstaan, zonder rekening te houden met het wettelijk beletsel om 
haar rechten te doen gelden, zolang de rechterlijke beslissing niet was tenietgedaan, ver-
antwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 2219 en 2251 van 
het Burgerlijk Wetboek evenals van het algemeen rechtsbeginsel "Contra non valentem 
agere non currit praescriptio").
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Vijfde onderdeel
Volgens artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden hebben alle na-
tuurlijke of rechtspersonen recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal 
van zijn eigendom worden beroofd, behalve in het algemeen belang en met inachtneming 
van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internati-
onaal recht.

Blijkens het tweede lid van voornoemd artikel tast de voorgaande bepaling op geen en-
kele wijze het recht aan dat een Staat heeft om de wetten toe te passen welke hij noodza-
kelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstem-
ming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en 
boeten te verzekeren.

Dergelijke privatieve maatregelen kunnen evenwel aan de rechtsonderhorige geen ab-
normaal zware last opleggen; iedere eigendomsbeperkende of berovende maatregel doet 
integendeel een recht op een billijke vergoeding ontstaan.

Indien de Staat bepaalde eigendomsberovende of beperkende maatregelen mag nemen, 
moeten zij evenwel een gewettigd karakter vertonen.

Deze bepaling geldt evenzeer ten aanzien van de schuldvorderingen, waarvan de na-
tuurlijke of rechtspersoon titularis is en waarvan hij niet kan worden beroofd zonder ge-
wettigde reden.

Te dezen volgt uit de beschouwingen, uiteengezet in het eerste onderdeel, welke hier 
als herhaald moeten worden beschouwd, dat de vordering tot het bekomen van schadever-
goeding ten laste van de Staat wegens een quasi-delictuele fout, begaan door de rechterlij-
ke macht bij het rechtspreken, onderworpen is aan de voorafgaande voorwaarde dat de 
rechterlijke beslissing, waarbij de fout werd begaan, werd vernietigd, gewijzigd, ingetrok-
ken of herroepen bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wegens schending van 
een gevestigde rechtsnorm.

In de hypothese dat de verjaring van deze vordering ten aanzien van Staat een aanvang 
neemt vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar waarin het recht op vergoeding is 
ontstaan, waarmee wordt bedoeld het jaar waarin de schade is ontstaan, zonder dat er ter 
bepaling van het vertrekpunt van die verjaringstermijn rekening wordt gehouden met het 
tijdstip waarop deze bijkomende vereiste is vervuld, wordt de rechtzoekende, die ten aan-
zien van de Staat aanspraak maakt op een vergoeding wegens de fouten van de rechter bij 
het wijzen van zijn beslissing, de facto het recht op vergoeding ontzegd, wanneer deze be-
slissing meer dan vijf jaar te rekenen vanaf voornoemd tijdstip op zich laat wachten, zon-
der dat hiervoor enige redelijke verantwoording voorhanden is.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de termijn van verjaring een aanvang neemt zodra 

de schade, veroorzaakt door de fout van de rechter, vaststaat, zonder dat rekening moet 
worden gehouden met enige bijkomende vereiste, en dit terwijl de toelaatbaarheid van de 
aansprakelijkheidsvordering mede afhangt van de vernietiging, wijziging, intrekking of 
herroeping van de beslissing bij een in kracht van gewijsde getreden beslissing wegens 
schending van een gevestigde rechtsnorm, standpunt dat impliceert dat, zoals in onderha-
vige zaak, de verjaringstermijn reeds kan zijn verstreken alvorens aan deze bijkomende 
vereiste is voldaan, worden eisers op onwettige wijze beroofd van het recht om hun ver-
goedingsaanspraken ten laste van de Staat te laten gelden (schending van artikel 1 van het 
eerste aanvullende Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955).
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Zesde onderdeel
Zoals het hof van beroep vaststelt in het bestreden arrest was de aansprakelijkheidsvor-

dering van de eisers, gericht tegen de Belgische Staat, niet alleen gestoeld op de fout be-
gaan door rechtsprekende magistraat, maar ook op de fout van de rechter-commissaris 
(buiten de rechtsprekende functie), doordat hij zich niet op zorgvuldige wijze had gekwe-
ten van zijn opdracht van toezicht op de verrichtingen, het bestuur en de vereffening van 
het faillissement.

Deze functie werd vervuld door voornoemde magistraat zolang het faillissement han-
gende was, hetzij tot op het ogenblik van intrekking van het faillissement bij het arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 11 januari 1989.

Daaruit volgt dat de verjaring van de vordering uit hoofde van die fouten eerst kon ver-
jaren vanaf het ogenblik waarop die fouten werden begaan.

Bijgevolg kon het hof van beroep de vordering op die grond slechts verjaard verklaren 
zo het vooreerst vaststelde dat de aangevoerde fouten meer dan vijf jaar voor het inleiden 
van de aansprakelijkheidsvordering dienden te worden gesitueerd.

Besluit
Op grond van de gedane vaststelling dat eisers' schuldvordering is ontstaan op 8 juni 

1983, datum van uitspraak van het faillissementsvonnis, verantwoordt het hof van beroep 
zijn beslissing dat de vordering tegen de Belgische Staat gericht is verjaard, ook in zover-
re  zij  was gestoeld op de fouten begaan door  de rechter-commissaris,  niet  naar  recht 
(schending van artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, eerste lid, a, van de 
wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de Staat en de provinciën, zoals van toepassing voor haar opheffing bij wet 
van 22 mei 2003, thans artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou-
dende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing vóór haar 
opheffing bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijks-
comptabiliteit van de federale Staat). Minstens heeft het hof van beroep, dat uitdrukkelijk 
verwijst naar de fouten begaan bij de rechtsprekende functie, met uitsluiting van deze van 
de rechter-commissaris, geen uitspraak gedaan over een punt van de vordering (schending 
van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De verweerder voert aan dat het onderdeel, in de mate het steunt op de arti-

kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, niet ontvankelijk is omdat het 
nieuw is.

2. De eisers hielden in hun syntheseconclusie het volgende voor: 
"(De verweerder tracht) op een totaal absurde wijze voor te houden dat de aan-

sprakelijkheidsvoorwaarden van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek reeds voorheen verenigd waren volgens de schadeposten in concreto. 

Dat (de verweerder) bij deze laatste voorhouding geen enkele rekening houdt 
met de ontstekende factor van enig vorderingsrecht of van het mogelijk verenigd 
zijn van de aansprakelijkheidsvoorwaarden, zijnde vanaf het arrest van 11 janua-
ri 1989 houdende de intrekking van het faillissement. Bovendien en voor zover 
als nodig dient te worden vastgesteld dat (de eisers), zolang het faillissement van 
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kracht was, ontnomen bleven van het instellen van welke aansprakelijkheidsvor-
dering dan ook".

3. De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel kan niet worden aan-
genomen. 

Onderdeel zelf
4. De fout van een magistraat waarvoor de Staat op basis van de artikelen 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan zijn bestaat in de regel in 
een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden 
beoordeeld naar  de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magi-
straat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkome-
lijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van 
een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen 
of op een bepaalde manier wel iets te doen.

5. Wanneer de betwiste handeling, zoals te dezen, bovendien het rechtstreeks 
voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen aanspra-
kelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslis-
sing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van 
een gevestigde rechtsnorm.

Vóór die intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping bestaat er geen ver-
goedbare schade.

Er anders over beslissen zou het gezag ondermijnen van de rechtsmiddelen en 
in strijd zijn met de wezenlijke regels van de rechterlijke organisatie en met de 
opdracht gegeven aan de hoven en rechtbanken.

6. Het arrest oordeelt dat de schuldvordering reeds ontstaan is door het faillis-
sement op 8 juni 1983. Het beslist aldus dat de vergoedbare schade ontstaan is 
vooraleer het faillissementsvonnis is ingetrokken en schendt aldus de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum 
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de verjaring 
van de vorderingen van de eerste eiseres en van de tweede en derde eiseres tegen 
de verweerder tot betaling van een schadevergoeding op grond van een foutaan-
sprakelijkheid en uitspraak doet over de kosten die verband houden met die uit-
spraak.

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 zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

5 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gein-
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ger en Wouters.

Nr. 350

1° KAMER - 5 juni 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - 
OORZAKELIJK VERBAND - BEGRIP

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING - OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJSLAST - BEGRIP

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - VERLIES VAN EEN 
KANS - VERGOEDBAARHEID

1º en 2° Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de 
schade, zoals zij  zich heeft  voorgedaan, een oorzakelijk  verband bestaat; dit  verband  
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich  
heeft voorgedaan1 2. (Artt. 1147, 1149 en 1151 B.W.)

3º  Het  verlies  van  een  reële  genezings-  of  overlevingskans  komt  voor  vergoeding  in  
aanmerking indien er tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua 
non verband bestaat3. (Artt. 1147, 1149 en 1151 B.W.)

(H. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0199.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. 

1 Zie, wat de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft, Cass., 1 april 2004 (verenigde kamers), 
A.R. C.01.0211.F en C.01.0217.F, A.C. 2004, nr. 174, met concl. adv.-gen. WERQUIN in Pas. 
2 Het O.M. concludeerde tot vernietiging, op grond van de overweging dat de leer van het verlies van 
een kans niet kan gebruikt worden om de onzekerheid over het causaal verband tussen fout en schade 
te maskeren; wanneer de definitieve schade (in casu de dood van het dier) vaststaat maar de juiste 
oorzaak ervan niet  bekend is,  kan de rechter  die causale onzekerheid niet  compenseren door het 
bestaan aan te nemen van andere schade, bestaande in het verlies van een kans om de definitieve 
schade te vermijden. De appelrechters namen het besluit van de deskundige over dat het uitvoeren 
van  een  maagsondage  door  de  dierenarts  de  maagruptuur  en  bijgevolg  de  dood  van  het  paard 
waarschijnlijk had kunnen voorkomen of minstens had kunnen uitstellen, en dat de kans bijgevolg 
groot  is  dat  er  tussen  het  niet  uitvoeren  van  de  maagsondage  en  de  dood  van  het  paard  een 
oorzakelijk verband bestaat, en oordeelden dat het uitvoeren van de maagsondage de maagruptuur en 
bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen. Het O.M. was van mening 
dat de appelrechters door dit oordeel niet hebben uitgesloten dat de schade zich ook zonder de fout 
had kunnen voordoen zoals zij in concreto is ontstaan.
3 Ibid.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147, 1149 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest de hogere beroepen van de 

verweerders ontvankelijk en deels gegrond, hervormen het bestreden vonnis, ver-
klaren de oorspronkelijke vorderingen van de verweerders ontvankelijk en deels 
gegrond en veroordelen dienvolgens de eisers om aan elk van de verweerders 
voor het verlies van de overlevingskans van het paard Prizrak een vergoeding te 
betalen van 80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro, te vermeerderen 
met de gerechtelijke interest vanaf 20 juni 1994 tot de datum van betaling en ver-
wijzen de eisers in de kosten van beide aanleggen.

Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende overwegingen: 
"1. De fout
(...) 1.2. (De verweerders) behoren aan te tonen dat dierenarts M. een beroeps-

fout beging, met name dat hij niet heeft gehandeld als een normaal zorgvuldig en 
voorzichtig dierenarts die in dezelfde omstandigheden verkeert wanneer hij het 
paard Prizrak op 29 september 1993 onderzoekt" (bestreden arrest,  pagina 8, 
laatste alinea).

"Een weerhouden fout leidt tot zijn contractuele aansprakelijkheid" (bestreden 
arrest, pagina 9, voorlaatste alinea).

(...)
"De vraag rijst of elke normaal voorzichtig en zorgvuldig dierenarts ingevolge 

die informatie reeds bij het eerste onderzoek een maagsondage zou hebben toe-
gepast?

De gerechtsdeskundige stelt enerzijds dat oprispingen een sterk indicatief voor 
maagdilatatie vertonen en anderzijds dat die symptomen eerder uitzondering dan 
regel bij maagdilatatie zijn (deskundigenverslag van 21 oktober 1994, blz. 6). De 
gerechtsdeskundige bedoelt blijkbaar dat wanneer die symptomen zich uitzon-
derlijk voordoen, de dierenarts moet gealarmeerd zijn, omdat die symptomen op 
maagdilatatie wijzen.

Dierenarts M. heeft aan de gerechtsdeskundige bevestigd dat hij heeft nageke-
ken of er symptomen van maagovervulling (braakneigingen, oprispingen) aan-
wezig waren. Zelf heeft hij geen oprispingen vastgesteld. Volgens de deskundige 
zijn bij een maagdilatatie oprispingen niet constant aanwezig. De ontvangen in-
formatie  moest door dierenarts M. bij het  onderzoek worden geanalyseerd en 
was dan ook van die aard dat met de op dat ogenblik gekende wetenschap tot een 
maagsondage moest worden overgegaan.

Op dat ogenblik bleef de mogelijkheid van transport naar een dierenkliniek 
open. Een maagsondage zou de  spanning in  de maag op voorhand,  voor  elk 
transport hebben weggenomen.
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(De verweerders) tonen derhalve aan dat dierenarts M. niet heeft gehandeld als 
een normaal zorgvuldig en voorzichtig dierenarts die in dezelfde omstandighe-
den verkeert wanneer hij het paard Prizrak op 29 september 1993 onderzoekt" 
(bestreden arrest, pagina 10, laatste alinea, tot en met pagina 11, vierde alinea).

"2. Oorzakelijk verband
De gerechtsdeskundige besluit:
'Daarom ben ik van oordeel dat het uitvoeren van een maagsondage door Dr. 

M. de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kun-
nen voorkomen of minstens had kunnen uitstellen. De kans is bijgevolg groot dat 
er tussen het niet- uitvoeren van de maagsondage en de dood van het paard een 
oorzakelijk verband bestaat'.

Volgens het verslag van dierenarts V.M., verantwoordelijke van de dierenkli-
niek  Noorderwijk  -  Voortkapel,  is  het  paard  gestorven  aan  de  gevolgen  van 
maagruptuur. De diagnose bij de lijkschouwing was maagruptuur. Er zijn geen 
gegevens dat die lijkschouwing op tegenspraak ten aanzien van de dierenarts M. 
is gebeurd. Dierenarts Van Den Putte, de die de belangen van dierenarts M. be-
hartigde tijdens het  deskundigenonderzoek,  heeft  niet  betwist  dat  het  om een 
maagruptuur ging nu hij op 27 september 1994 aan de deskundige faxte:

'Bij aankomst werd de optie van maagruptuur niet vernoemd gezien de nog vrij 
goede toestand van het paard. Pas toen het dier plots verslechterde, werd voor de 
eerste maal een buikpunctie uitgevoerd en concludeerde men toen pas dat er zich 
een maagruptuur had voorgedaan. De diagnose maagruptuur is pas gesteld ge-
weest toen de shock-symptomen zich begonnen te manifesteren en zeker niet bij 
de aankomst in de kliniek' (definitief deskundigenverslag blz. 4-5).

Er  mag bijgevolg worden aangenomen dat  het  paard  aan  de  gevolgen  van 
maagruptuur stierf.

Bij uitsluiting van andere oorzaken en steunend op de verklaring van (de eerste 
verweerster), vermag de gerechtsdeskundige te adviseren dat de oorzaak van de 
ruptuur waarschijnlijk te wijten is aan een voorafgaande maagdilatatie.

(De eisers) verwijzen naar de eigen fout van (de eerste verweerster). Ze tonen 
echter niet aan dat (de verweerster) zou hebben getalmd met het vervoeren van 
het paard naar de dierenkliniek. Terecht merkt (de verweerster) op dat het om 
een delicaat vervoer per vrachtwagen ging dat uiterst voorzichtig met een ziek 
paard moest gebeuren. Er zijn geen aanwijzingen dat (de verweerster) hierbij on-
zorgvuldig optrad.

De gerechtsdeskundige zegt dat de kans groot is dat er tussen het niet uitvoe-
ren van de maagsondage, zijnde de fout, en de dood van het paard een oorzake-
lijk verband bestaat. Het uitvoeren van een maagsondage had de maagruptuur en 
bijgevolg de dood van het  paard waarschijnlijk kunnen voorkomen. Voor het 
verlies van die kans moet de (eerste verweerster) - bedoeld worden de verweer-
ders - worden vergoed" (bestreden arrest, pagina 11, vijfde alinea, tot en met pa-
gina 12, laatste alinea).

"3. De schade
3.1. De gerechtsdeskundige begroot de schade op 396.372,45 euro (voorheen 
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15.989.625 frank)" (bestreden arrest, pagina 13, eerste alinea).
"3.3. Er is geen grond om een bijkomend deskundigenonderzoek te bevelen 

om de kans te becijferen en om advies te geven welk impact die zou hebben op 
de ontstane schade.

De gerechtsdeskundige achtte de kans groot. Die kans wordt begroot op 80 
pct. van de reële schade.

De schade wordt begroot op de datum van de uitspraak. De tussen (de ver-
weerders) gevoerde betwisting omtrent het eigendomsrecht van het paard en het 
verloop van het deskundigenonderzoek zijn niet aan enige tekortkoming van (de 
verweerders) te wijten. Ze hebben recht op de intrest tegen de wettelijke rente-
voet op het schadebedrag gedurende de gevorderde periode.

3.4. Aan (de eerste verweerster) komt toe:
80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro te vermeerderen met de ge-

rechtelijke intrest vanaf 20 juni 1994 tot datum van betaling.
3.5.  (De  tweede  verweerder)  gaat  er  onterecht  vanuit  dat  de  som  van 

15.989.625 frank moet worden omgezet in 396.972,45 euro waar dit 396.372,45 
euro behoort te zijn.

Hiervan komt aan (de tweede verweerder) toe:
80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro (...)" (bestreden arrest, pagina 

14, tweede tot en met zevende alinea).
Grieven
Krachtens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, is de schuldenaar gehou-

den tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een tekortkoming aan zijn 
contractuele verbintenis.

Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, moet de schuldenaar, bij 
wanuitvoering van een contractuele verplichting, volledig instaan voor het ver-
lies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten derven, behoudens 
de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel 1151 van het Burgerlijk Wetboek, moet de schadever-
goeding alleen omvatten hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van 
het niet uitvoeren van de overeenkomst. Hieruit wordt afgeleid dat hij die een 
contractuele fout heeft begaan enkel gehouden is tot schadevergoeding wanneer 
er  een oorzakelijk  verband bestaat  tussen de  contractuele  wanprestatie  en  de 
schade.

De rechter kan slechts wettig beslissen dat  een fout  in oorzakelijk verband 
staat met de schade, wanneer hij vaststelt dat de schade zoals ze zich in concreto 
voordeed, zich niet zou hebben voorgedaan, wanneer de fout niet was gepleegd.

Wanneer hij vaststelt dat er onzekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk ver-
band tussen de fout en de schade, kan de rechter degene die de fout heeft begaan 
niet veroordelen tot vergoeding van de schade zoals ze zich heeft voorgedaan.

De vordering van de verweerders strekte te dezen tot vergoeding van de scha-
de die zij geleden hebben ingevolge de dood van het paard Prizrak, welke dieren-
arts M. verweten wordt niet te hebben kunnen voorkomen.
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Na eerder een contractuele fout in hoofde van dierenarts M. te hebben vastge-
steld, beslissen de appelrechters dat verweerders voor het verlies van de overle-
vingskans van het paard dienen vergoed te worden op grond van de motieven dat 
"de gerechtsdeskundige zegt dat de kans groot is dat er tussen het niet uitvoeren 
van de maagsondage, zijnde de fout, en de dood van het paard een oorzakelijk 
verband bestaat" en dat "het uitvoeren van een maagsondage de maagruptuur en 
bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk (had) kunnen voorkomen" (be-
streden arrest, pagina 12, laatste alinea).

Met deze overwegingen sluiten de appelrechters evenwel niet uit dat de werke-
lijke schade ook zonder de fout van dierenarts M. had kunnen ontstaan zoals ze 
zich heeft voorgedaan.

Met voormelde overwegingen nemen de appelrechters integendeel, impliciet 
doch noodzakelijk, aan dat het oorzakelijk verband tussen de door dierenarts M. 
begane fout, bestaande in het niet uitvoeren van een maagsondage, en de reële 
schade die voor de verweerders voortvloeit uit de dood van het paard, niet met 
zekerheid vaststaat.

Door verder te oordelen dat de verloren kans om de dood van het paard te 
voorkomen, kan worden begroot op 80 pct. van de reële schade (bestreden arrest, 
pagina 14, derde alinea), bevestigen de appelrechters in werkelijkheid dat er en-
kel een waarschijnlijkheid van 80 pct. bestond dat de schade zich zonder de fout 
van dierenarts M. niet zou hebben voorgedaan, zoals ze is ontstaan.

De appelrechters stellen derhalve niet wettelijk het oorzakelijk verband vast 
tussen de fout van dierenarts M. en de door de verweerders geleden schade, zoals 
ze zich heeft voorgedaan, en miskennen bijgevolg het wettelijk begrip "oorzake-
lijk verband".

Door vervolgens te  besluiten dat  de  verweerders  voor  "het  verlies  van die 
kans" moeten vergoed worden, nemen de appelrechters bovendien een andere 
dan de door de verweerders werkelijk geleden schade in aanmerking als vergoed-
bare schade, nu de reële schade van de verweerders niet bestond in het verlies 
van de kans om de dood van het paard te voorkomen maar in de gevolgen van de 
dood van het paard, en miskennen zij bijgevolg het wettelijk begrip "schade".

In zoverre de appelrechters de eisers veroordelen om aan de verweerders 80 
pct. van de door hen werkelijk geleden schade te betalen en hiertoe niet wettelijk 
konden vaststellen dat er een zeker causaal verband bestaat tussen de fout van 
dierenarts M. en de schade van de verweerders, zoals ze zich in werkelijkheid 
heeft voorgedaan, doch deze causale onzekerheid dienden te compenseren door 
een andere dan de door de verweerders werkelijk geleden schade in aanmerking 
te nemen, miskennen zij dan ook zowel het wettelijk begrip "oorzakelijk ver-
band" als het wettelijk begrip "schade" (schending van de artikelen 1147, 1149 
en 1151 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout 

en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ont-
staan, zoals ze zich heeft voorgedaan.
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2. Het verlies van een reële genezings- of overlevingskans komt voor vergoe-
ding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een condi-
tio sine qua non verband bestaat.

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het ver-
werven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van 
deze kans te wijten is aan een fout.

De rechter kan aldus een verlies van een kans op genezing of overleving van 
een dier vergoeden indien hij vaststelt dat de eigenaar van een ziek dier dat mits 
een zorgvuldige behandeling slechts een kans had op genezing of overlijden, de 
kans op een gunstig resultaat heeft verloren door de fout van een dierenarts.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweer-
ders in ondergeschikte orde aanspraak maakten op vergoeding van het verlies 
van overlevingskans van het paard Prizrak wegens het niet-uitvoeren van een 
maagsondage.

4. Het arrest stelt vast dat:
-  de  dierenarts  een  fout  beging  door  in  de  gegeven  omstandigheden  geen 

maagsondage te hebben toegepast;
- het paard ten gevolge van een maagruptuur is gestorven;
- het uitvoeren van een maagsondage, de maagruptuur en bijgevolg de dood 

van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen;
- de deskundige de overlevingskans bij de juiste therapie op 80 pct. heeft be-

paald.
5. De appelrechters oordelen aldus dat het paard bij de toepassing van de juiste 

therapie een reële overlevingskans had en laten geen twijfel bestaan over het oor-
zakelijk verband tussen de fout en de schade, te weten het verlies van de overle-
vingskans en sluiten aldus uit dat deze schade zich ook zonder de fout van de 
veearts zou hebben voorgedaan.

6. Door op die gronden de vordering van de verweerders tot het betalen van 
schadevergoeding wegens het verlies van de overlevingskans gegrond te verkla-
ren, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

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

5 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Nelissen Grade en Wouters.
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Nr. 351

1° KAMER - 6 juni 2008

1º VORDERING IN RECHTE - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - BELANG - 
BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - 
VORDERING IN RECHTE - BELANG - BEGRIP

1º en 2° Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, kan de benadeling van een belang 
slechts aanleiding geven tot een herstelvordering mits het gaat om een gewettigd belang;  
het  gewettigde karakter  van een belang wordt  beoordeeld  op  het  tijdstip  waarop het 
schadeverwekkende feit is ontstaan1. (Art. 17 Ger.W.)

(G. T. P. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0640.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 april 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild 

aangerichte schade;
- artikel 84, §1, 8° (voorheen artikel 41, §1, 2°), van het Waalse Wetboek van Ruimte-

lijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium [WWROSP], gecodificeerd bij het besluit 
van de Waalse Executieve van 14 mei 1984, zoals het van toepassing was in april 1999, 
dus zoals het werd gewijzigd bij de decreten van 30 juli 1992 en 27 november 1997, maar 
voordat het werd gewijzigd bij de decreten van 6 mei 1999 en 18 juli 2002, en dezelfde 
bepaling na die wijzigingen;

- de nieuwe artikelen 154 en 155 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium, gecodificeerd bij het besluit van de Waalse Executieve van 
14 mei 1984, gewijzigd bij het decreet van 27 november 1997;

- de artikelen 2, 2°, en 5 van het besluit van het Waalse Regering van 19 maart 1998 tot 
bepaling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunnin-
gen en stedenbouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen 
en van de voorschriften voor het openbaar onderzoek;

en, voor zoveel als nodig,
- artikel 2 van het Strafwetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Cass., 3 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, A.C. 1997, nr. 387.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser niet-ontvanke-

lijk wegens gebrek aan gewettigd belang om in rechte op te treden, en zulks op grond van 
de onderstaande redenen:

"Volgens een vaste rechtspraak kan, inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, de 
schending van een belang slechts aanleiding geven tot een herstelvordering als het gaat 
om een gewettigd belang;

Het valt niet te betwisten en het wordt niet betwist dat de eiser, door in de lente van 
1996 het litigieuze bos aan te leggen, zonder bouwvergunning, ook al was die opgelegd 
bij het toentertijd geldende besluit van 11 mei 1995,(...) zich in een onwettige toestand be-
vond waardoor hij bijgevolg geen enkel gewettigd of rechtmatig belang had om [het] her-
stel van de geleden schade te vorderen, aangezien deze bestond in de derving van een on-
gewettigd, onrechtmatig of onwettig voordeel;

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de wet alleen voor het toeko-
mende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft, bekrachtigt een algemeen rechtsbe-
ginsel waarvan enkel de wet kan afwijken mits zij over dat punt haar wil duidelijk tot ui-
ting brengt;

Wat de verordenende besluiten betreft, is de niet-terugwerkende kracht een algemeen 
rechtsbeginsel waarvan geen enkele afwijking mogelijk is;

In dit geval hebben de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 
1998 uitwerking vanaf 1 maart 1998 en voorzag het besluit in geen afwijkingen daarvan;

Zoals de eiser erop wijst (...), zijn de nieuwe wets- of verordenende bepalingen onmid-
dellijk van toepassing op toestanden die na hun inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 
de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
doen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet;

Die toepassing mag echter geen afbreuk doen aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten;

Dienaangaande moet een onderscheid gemaakt worden tussen een definitief geworden 
toestand en een toestand waaruit nog rechtsgevolgen ontstaan; een toestand heeft geen 
rechtsgevolgen meer wanneer hij definitief geworden is op het ogenblik dat hij zich voor-
doet en er niets anders meer te doen staat dan eruit bepaalde juridische gevolgen te trek-
ken;

In dit geval was de onrechtmatige toestand definitief geworden toen hij in de lente van 
1996 concreet vorm kreeg en is hij onveranderd gebleven ondanks de bekendmaking van 
het besluit van 19 maart 1998;

Bijgevolg had de eiser, met toepassing van die beginselen, geen enkel gewettigd belang 
om in rechte op te treden".

Grieven
Krachtens artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door 

grof wild aangerichte schade staan de houders van het jachtrecht in voor de schade die aan 
de velden, vruchten en oogsten wordt toegebracht, met name door reeën die te voorschijn 
komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben.

Uit de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het gewettigd karakter 
van het belang dat vereist is om een rechtsvordering in te stellen wordt beoordeeld op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld.

Anderzijds moet de eventueel onrechtmatige, onwettige of ongewettigde aard van de 
schade waarvan herstel wordt gevorderd, die elke veroordeling op grond zowel van artikel 
1 van de wet van 14 juli 1961 als van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
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boek onmogelijk zou maken, worden beoordeeld op het ogenblik van het feit dat die scha-
de heeft veroorzaakt.

Vast staat dat hier de litigieuze sparren werden aangeplant in de herfst van 1995 en in 
de lente van 1996, zonder de bouwvergunning die, toentertijd, was opgelegd bij de artike-
len 195/7 en 195/8, ingevoegd in het WWROSP bij het besluit van het Waalse Gewest 
van 11 mei 1995, en dat de schade aan de sparren dateert van april 1999.

Zoals het bestreden vonnis vaststelt, heeft het besluit van het Waalse Gewest van 19 
maart 1998 het vereiste van een bouwvergunning voor de aanplanting van kerstbomen af-
geschaft vanaf 1 maart 1998, dus vóór het ontstaan van het schadeverwekkende feit.

Uit het nieuwe artikel 84, §1, 8°, (voorheen 41, §1, 2°) en de nieuwe artikelen 154 en 
155 van het WWROSP, zoals ze golden in april 1999, valt af te leiden, enerzijds, dat het 
ongedaan maken van de zonder vergunning uitgevoerde werkzaamheden slechts kon wor-
den bevolen, wegens dat misdrijf, op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het colle-
ge van burgemeester en schepenen en, anderzijds, dat dit niet meer kon worden bevolen 
wanneer het werk naderhand was geregulariseerd, ofwel omdat een regularisatievergun-
ning was afgeleverd, ofwel omdat het werk niet langer vergunningsplichtig was.

Aldus maakt de opheffing van de verordenende bepalingen die een bouwvergunning 
opleggen voor de aanplantingen van kerstbomen, waardoor die aanplantingen geregulari-
seerd worden, een einde aan het onrechtmatige karakter ervan en verbiedt zij dat ze onge-
daan worden gemaakt, hoewel zulks niet het feit wegneemt dat er in het verleden een mis-
drijf is begaan dat, met toepassing van artikel 2 van het Strafwetboek, eventueel als dus-
danig kan worden gestraft voor de periode waarin het misdrijf was begaan, zolang de wet 
ter uitvoering waarvan de verordenende besluiten zijn uitgevaardigd, niet zelf is gewij-
zigd, in dit geval, tot de inwerkingtreding van het decreet van 6 mei 1999 dat artikel 84, 
§1, 8°, van het WWROSP vervangt en preciseert dat een bouwvergunning vereist was om 
te "bebossen,  ontbossen,  met uitzondering van bosbouw in het bosgebied en teelt  van 
kerstbomen, in een gebied dat niet voor bebouwing bestemd is".

Hieruit volgt
Eerste onderdeel
Noch uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, noch uit enige andere bepaling kan wor-

den opgemaakt, zoals het bestreden vonnis doet, dat er in deze zaak "reeds onherroepelijk 
vastgestelde rechten bestonden" waaraan de toepassing van de nieuwe verordenende bepa-
lingen geen afbreuk mocht doen en dat "in dit geval (...) de onrechtmatige toestand defini-
tief geworden (was) toen hij in de lente van 1996 concreet vorm kreeg en (...) hij onveran-
derd (is) gebleven ondanks de bekendmaking van het besluit van 19 maart 1998", om 
daaruit af te leiden dat "de eiser (...) geen enkel gewettigd belang (had) om in rechte op te 
treden".

Het bestreden vonnis dat, om die reden, de vordering die de eiser op 7 april 1999 heeft 
ingesteld tegen de eerste twee verweerders en bij conclusie van 4 augustus 2003 tegen de 
derde verweerder en die strekt tot vergoeding van de schade aan zijn aanplantingen "in 
april 1999", niet-ontvankelijk verklaart, schendt alle in het middel aangewezen bepalin-
gen.

Tweede onderdeel
Indien het bestreden vonnis in die zin moet worden gelezen dat het eveneens geoor-

deeld heeft dat de vordering niet gegrond was omdat de schade waarvan de eiser de ver-
goeding vorderde, bestond in "de derving van een ongewettigd, onrechtmatig of onwettig 
voordeel", schendt het alle in het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien uit die artikelen kan worden 
afgeleid dat de aanplanting van kerstbomen volstrekt regelmatig was op het tijdstip van 
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het schadeverwekkende feit, in april 1999. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet 

worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, kan de schending van een be-

lang slechts aanleiding geven tot een herstelvordering mits het gaat om een ge-
wettigd belang.

Het gewettigde karakter van het belang wordt beoordeeld op het tijdstip waar-
op het schadeverwekkende feit is ontstaan.

Het bestreden vonnis wijst erop, zonder dat daartegen wordt opgekomen, ener-
zijds, dat de eiser, in de lente van 1996, sparren heeft geplant zonder bouwver-
gunning ook al was die opgelegd bij artikel 1 van het besluit van het Waalse Ge-
west van 11 mei 1995 en, anderzijds, dat artikel 2, 2°, van het besluit van de 
Waalse Regering van 19 maart 1998, dat in werking is getreden op 1 maart 1998, 
de artikelen 195/7 en 195/8 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium, die omschreven welke bebossing aan een bouw-
vergunning onderworpen was, heeft opgeheven.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de schade aan de sparren waarvan de eiser 
de eigenaar is en waarvoor hij herstel vordert, is toegebracht in april 1999 door 
wild dat afkomstig was van de jachtgronden van de verweerders.

Dat  vonnis,  dat  oordeelt  dat  de onrechtmatige toestand definitief  geworden 
was toen hij in de lente van 1996 concreet vorm kreeg en onveranderd is geble-
ven ondanks de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering van 19 
maart 1998 en daaruit afleidt dat de eiser geen enkel gewettigd belang had om in 
rechte op te treden, schendt de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalin-
gen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Noch het tweede onderdeel van het eerste middel, noch het tweede middel die-

nen onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het principaal hoger be-

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de  kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mar-
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che-en-Famenne, zitting houdende in hoger beroep.

6 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Bat-
selé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en Simont.

Nr. 352

1° KAMER - 6 juni 2008

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — ALGEMEEN - AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - EENTALIGHEID VAN DE AKTE - VERMELDING VAN DE 
GRIEVEN - MIDDEL TOT STAVING VAN DE GRIEVEN - AANHALING IN EEN ANDERE TAAL - 
GEOORLOOFD KARAKTER

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- TAAL - EENTALIGHEID VAN DE AKTE - AKTE VAN HOGER BEROEP - VERMELDING VAN DE GRIEVEN 
- AANHALING IN EEN ANDERE TAAL - GEOORLOOFD KARAKTER

1º Een akte van de rechtspleging wordt geacht in  de taal  van de rechtspleging te zijn  
gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal  
zijn gesteld1. (Artt. 24 en 40, eerste lid Taalwet Gerechtszaken)

2º en 3° Wanneer de akte van hoger beroep argumenten ter ondersteuning van de grieven  
bevat,  behoren ze  tot  de  grieven  die  in  het  debat  worden  gebracht  en  waarvan  de 
geïntimeerde moet kunnen kennisnemen in de taal van de rechtspleging2. (Artt. 24 en 40, 
eerste lid Taalwet Gerechtszaken)

(LA CITE MODERNE, SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES, burgerlijke vennootschap in de vorm van een 
C.V.B.A. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0144.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 september 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass.,  18  okt.  2004,  A.R.  C.03.0575.N,  A.C. 2004,  nr.  487;  zie  Cass.,  26  sept.  2005,  A.R. 
S.05.0017.N, A.C. 2005, nr. 460.
2 Ibid.
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- de artikelen 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in ge-
rechtszaken;

- voor zoveel als nodig, artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het op 21 september 1998 door de verweerster neerge-

legde appelverzoekschrift niet nietig dient te worden verklaard en doet bijgevolg uitspraak 
op dat hoger beroep op grond dat "de verschillende Nederlandstalige passages in het ap-
pelverzoekschrift, te dezen, niet leiden tot de nietigheid van het appelverzoekschrift, aan-
gezien het gaat om citaten uit rechtspraak en rechtsleer die louter als voorbeelden worden 
gegeven".

Grieven
Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken be-

paalt dat "voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt 
gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld".

Artikel 40 van voornoemde wet luidt als volgt: "Vorenstaande regels zijn voorgeschre-
ven op straf van nietigheid. Deze wordt van ambtswege door de rechter uitgesproken" 
(eerste lid). " Evenwel, dekt elk niet zuiver voorbereidend vonnis of arrest dat op tegen-
spraak werd gewezen, de nietigheid van het exploot en van de overige akten van rechts-
pleging die het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan" (tweede lid).

Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de akte van hoger beroep die wordt neergelegd 
in een geschil waarin de rechter in eerste aanleg een Franstalig vonnis heeft gewezen, op 
straffe van nietigheid, zelf in het Frans moet zijn gesteld.

Een akte van rechtspleging wordt geacht gesteld te zijn in de taal van de rechtspleging 
wanneer alle vermeldingen die vereist zijn met het oog op de regelmatigheid van de akte, 
in die taal zijn gesteld. Dienaangaande luidt artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wet-
boek als volgt: " met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie 
wordt ingesteld, vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid (... ) de uit-
eenzetting van de grieven".

Uit het voorgaande volgt dat, om te voldoen aan artikel 24 van de wet van 15 juni 1935, 
de grieven vermeld in de akte van hoger beroep tegen de bestreden beslissing gesteld 
moeten zijn in de taal van de rechtspleging waarin de beroepen beslissing is gewezen.

Hoewel de appellant beslist hoe gedetailleerd hij zijn grieven in de akte van hoger be-
roep uiteenzet, behoren de argumenten die hij beslist ter ondersteuning ervan aan te voe-
ren hoe dan ook tot de grieven die aan de appelrechters worden voorgelegd en waarvan de 
geïntimeerde moet kunnen kennisnemen in de taal van de rechtspleging.

In dit geval is het beroepen vonnis in het Frans gesteld.
Het appelverzoekschrift dat de verweerster op 21 september 1998 heeft neergelegd is 

niet uitsluitend in het Frans gesteld.
Op pagina 4 van haar appelverzoekschrift zet de verweerster het volgende uiteen: "Het 

gedrag van de geïntimeerde wijst op misbruik van recht.
'Sinds het arrest van het Hof van Cassatie dd. 10 september 1971 wordt door ons hoog-

ste gerechtshof het criterium om uit te maken of er rechtsmisbruik is of niet, veelal als 
volgt omschreven: een recht wordt misbruikt, wanneer het wordt uitgeoefend op een wijze 
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 
voorzichtig en bezorgd persoon (A.C., 1972, 42) (T.P.R., Verbintenissenrecht, 1994, p. 
473).

Zoals men weet heeft het Hof van Cassatie de algemene maatstaf voor rechtsmisbruik 
-rechtsuitoefening die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale rechtsuitoefening 
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door een zorgvuldig persoon- gepreciseerd in een aantal specifieke criteria nl. uitoefening 
van een recht met het uitsluitende oogmerk een ander te schaden, rechtsuitoefening zon-
der enig nut voor de titularis van dat recht, het feit dat de rechtstitularis zijn recht op ver-
schillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan uitoefenen en hij die wijze kiest die het 
meest nadelig is voor de ander en tenslotte de wanverhouding tussen het voordeel dat de 
rechtsuitoefening de titularis biedt en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berok-
kend. Vooral op dit laatste criterium wordt voor misbruik van contractuele rechten regel-
matig beroep gedaan door het Hof van Cassatie. Overwegende - aldus het Hof van Cassa-
tie in het arrest van 19 september 1983 - dat, alhoewel het in artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek neergelegde beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moe-
ten worden gebracht, een contractpartij verbiedt misbruik te maken van de rechten die dit 
contract haar toekent, een dergelijk misbruik onderstelt dat, wanneer die partij, uitsluitend 
in haar eigen belang, gebruik maakt van een recht dat zij aan die overeenkomst ontleent, 
zij daaruit een voordeel trekt dat buiten verhouding is met de correlatieve last van de an-
dere partij (Cass., 18 juni 1987, A. C., 1986-1987, 1441; Cass., 19 september 1983, A.C. 
,1983-1984, 53-54)'3.

Het is duidelijk dat laatstgenoemd criterium van het misbruik van recht kan worden ge-
bruikt om het gedrag van de (eiseres) te kenschetsen (...)".

(In) haar appelverzoekschrift zet de verweerster het volgende uiteen:
"(De eiseres en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vergeten blijkbaar dat de openbare 

diensten de beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten nemen. Die beginselen, ook 
al zijn ze niet expressis verbis in enige wettelijke bepaling of besluit vermeld, worden ge-
acht (...) steeds het gedrag van de openbare diensten te bepalen.

'De kwalificatie van het optreden van de erkende bouwmaatschappijen als openbare 
dienst heeft belangrijke gevolgen ten aanzien van de huurprijsvaststelling, nl. de toepasse-
lijkheid van de zgn. beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de overheid in het alge-
meen en de organen, die met een openbare dienst belast zijn in het bijzonder, zich moeten 
houden' (Suetens L.P., Algemene Rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur, T.B.P., 1970, 379-396; Hubeau, noot onder rechtb. Antwerpen, 10 mei 1983, 
R.W., 2247)4.

Het gelijkheids- of non-discriminatiebeginsel behoort tot die algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur".

(In) het appelverzoekschrift zet de verweerster het volgende uiteen:
"Het  feit  dat  genoemd  beginsel  (het  gelijkheids-  of  non-discriminatiebeginsel)  niet 

werd nageleefd blijkt ontegenzeggelijk uit de brief van 28 december 1992 van minister 
Gosuin waaruit bleek dat de openbare vastgoeddiensten artikel 18 op een erg uiteenlopen-
de wijze toepasten. Bepaalde maatschappijen pasten het toe zonder de werkelijke huur te 
wijzigen, ook al waren zij uiteindelijk op de hoogte gebracht van de inkomsten van de 
huurders. Terwijl andere de gevraagde huurprijs herzagen toen die informatie in hun bezit 
kwam.

De uitleg van de minister die door de B.G.H.M. is overgenomen in haar brief van 15 ja-
nuari 1993 was de enig mogelijke om een einde te maken aan die discriminatie die blijk 
gaf van onbehoorlijk bestuur.

'De schending van het gelijkheidsbeginsel moet vooral uit de feiten worden afgeleid. 
De ongelijkheid, gecreëerd door de handelwijze van de vennootschap strekt zich uit tot 2 
niveaus: een ongelijkheid tussen de huurders van verschillende maatschappijen, inzonder-
heid tussen hen die huren van een maatschappij die een verhoogde basishuurprijs aanre-

3 In het Nederlands in de oorspronkelijke tekst.
4 Ibid.
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kent en de andere huurders. Maar tevens voegt zich hierbij een ongelijkheid tussen de 
huurders binnen eenzelfde maatschappij...' (Hubeau, o.c., p.22515).

(De eiseres en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geven door nu voor een heel jaar 
een huurprijs te willen opleggen die tot op de normale huurwaarde is teruggebracht, ken-
nelijk  blijk  van  bevoegdheidsafwending.  Er  is  sprake  van  bevoegdheidsafwending 
'lorsque le résultat recherché par l'autorité est autre que celui que la loi a eu en vue et à 
raison duquel elle a armé l'autorité d'attributions' (Cambier, Droit administratif, 264; Hu-
beau, o.c., p. 2251). Het maatschappelijk doel bestaat vooral erin huisvesting te verschaf-
fen aan niet-gegoede huurders.

'Het primair maatschappelijk doel van de erkende vennootschappen is het verschaffen 
van huisvesting aan minder begoede huurders. Het Hof van Cassatie zegt uitdrukkelijk dat 
de maatschappijen onder meer tot doel hebben aan de meest misdeelde groepen van de be-
volking bescheiden woningen te verhuren waarvan de huurprijzen niet hoger zijn dan het-
geen de begunstigden kunnen betalen. Hieruit blijkt meteen dat financiële objectieven niet 
mogen doorwegen' (Cass. 10 februari 1983, J.T., 1983, 540; Hubeau, o.c., 2250)6.

Hoewel de (eiseres) vóór 1 januari 1993 beschikte over alle nodige informatie, wil zij 
toch een heel jaar lang de normale huurwaarde toepassen; het betreft een huur die de (ver-
weerster) niet kan dragen gelet op haar bescheiden inkomsten. Het betreft hier een be-
voegdheidsafwending".

De aldus weergegeven passages tonen aan dat verweersters akte van hoger beroep rui-
me uiteenzettingen bevatte, tot ondersteuning van haar grieven, die in het Nederlands wa-
ren gesteld zonder vertaling noch weergave van de tekst ervan of van de wezenlijke in-
houd ervan in het Frans.

Aangezien verweersters appelverzoekschrift grieven bevatte of argumenten tot onder-
steuning van haar grieven, die in het Nederlands waren gesteld zonder vertaling noch 
weergave van de tekst ervan of van de teneur ervan in het Frans, was het verzoekschrift 
niet volledig in de taal van de rechtspleging gesteld.

Door te beslissen dat "de verschillende Nederlandstalige passages in het appelverzoek-
schrift, te dezen, niet leiden tot de nietigheid van het appelverzoekschrift aangezien het 
gaat om citaten uit rechtspraak en rechtsleer die louter als voorbeelden worden gegeven", 
schendt het bestreden vonnis de artikelen 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het ge-
bruik  der  talen  in  gerechtszaken.  Het  schendt  tevens,  voor  zoveel  als  nodig,  artikel 
1057,7°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtsza-

ken bepaalt dat voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, 
de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40 van de wet zijn voornoemde regels voorgeschreven op 
straffe van nietigheid; deze wordt van ambtswege door de rechter uitgesproken.

Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te 
zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de 
akte in die taal zijn gesteld.

Luidens artikel 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de 
akte van hoger beroep, met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep 

5 Ibid.
6 Ibid.
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bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de 
grieven.

Derhalve moet de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de 
taal van rechtspleging bevatten.

Wanneer de akte van hoger beroep argumenten ter ondersteuning van de grie-
ven bevat, behoren ze tot de grieven die in het debat worden gebracht en waar-
van de geïntimeerde moet kunnen kennisnemen in de taal van de rechtspleging. 

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, heeft de verweerster 
hoger beroep ingesteld bij een verzoekschrift waarvan de motivering verscheide-
ne in het Nederlands gestelde passages bevat, waarvan de wezenlijke inhoud niet 
vertaald is naar het Frans, de taal van de rechtspleging. 

Door te oordelen dat "de verschillende Nederlandstalige passages in het appel-
verzoekschrift, te dezen, niet leiden tot de nietigheid van het appelverzoekschrift 
aangezien het gaat om citaten uit rechtspraak en rechtsleer die louter als voor-
beelden worden gegeven", schendt het bestreden vonnis de voornoemde wettelij-
ke bepalingen.

Het middel is gegrond.
De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard voor de 

daartoe door het Hof opgeroepen partijen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Verklaart het arrest bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor 

de Staatssecretaris voor Huisvesting en Stedenbouw van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

6 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Fett-
weis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Mahieu.

Nr. 353

1° KAMER - 6 juni 2008

NATIONALITEIT - STATUS VAN STAATLOZE - WEIGERING - REDEN

Noch uit artikel 1, 1 van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende het 
Status van Staatlozen, dat verwijst naar het objectieve criterium van de bevoegdheid van 
elke Staat om via zijn wetgeving te bepalen wie zijn onderdanen zijn,  noch uit  enige 
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andere  bepaling  kan  de  mogelijkheid  worden  afgeleid  om aan  een  vreemdeling,  de 
hoedanigheid  van  staatloze  te  weigeren  op  grond  dat  hij  niet  de  stappen  heeft  
ondernomen om een nationaliteit die hij verloren was terug te krijgen, zelfs niet omdat hij  
ze heeft verzaakt1. (Art. 1, 1 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend 
op 28 september 1954, te New York)

(Z. T. Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0385.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van het Verdrag betref-

fende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, ondertekend te New York op 28 sep-
tember 1954;

- artikel 1, 1 en 2, van voornoemd verdrag van New York van 28 september 1954;
- de artikelen 8 en 9 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

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

- de artikelen 17 en 18 van het internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en poli-
tieke rechten gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981.

Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis, beschikt afwijzend op de vordering van de eise-

res tot erkenning van de hoedanigheid van staatloze en veroordeelt haar in de kosten van 
de beide aanleggen, zulks op grond van de onderstaande redenen:

"Artikel 1 van het Verdrag van New York krachtens hetwelk 'geldt als staatloze een 
persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt be-
schouwd', moet worden geïnterpreteerd met inachtneming van de filosofie van de interna-
tionale en interne instrumenten betreffende de staatloze, die bedoeld zijn om toestanden 
van staatloosheid te vermijden en ze, op zijn minst, te beperken;

[...] De status van staatloze moet dus bijkomend of uitzonderlijk blijven;
Op grond van die doelstelling is het, in de regel, uitgesloten dat een persoon zijn natio-

naliteit zou kunnen verzaken en vervolgens vragen om te worden erkend als staatloze en 
de - beperkte - bescherming van het Verdrag van New York te genieten;

Indien een persoon de nationaliteit van zijn land van oorsprong nog kan verkrijgen of 
terugkrijgen, moet immers voor die oplossing worden gekozen,  onder een tweevoudig 
voorbehoud;

Het eerste heeft te maken met de band die de persoon met de bewuste staat verbindt. 

1 Zie Cass., 27 sept. 2007, A.R. C.06.0390.N, A.C. 2007, nr. 439.
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Het tweede houdt verband met het bestaan van gewettigde redenen op grond waarvan een 
weigering om de bewuste nationaliteit aan te vragen of te herwinnen, kan worden verant-
woord;

[...] Het is [...] niet [...] bewezen dat de betrokkene of haar gezin ernstige vervolgingen 
of discriminaties hebben ondervonden die de wil om volledig met [hun] land van oor-
sprong te breken zou verantwoorden. Die vaststelling wordt nog bevestigd door de om-
standigheid dat [de eiseres], ter herinnering, de hoedanigheid van politiek vluchteling in 
Duitsland werd geweigerd.

Er bestaat dus geen grond om aan de nemen dat de Roemeense Staat waarmee [de eise-
res] nauwe banden heeft, zou weigeren haar als een van zijn onderdanen te beschouwen;

[...] Doordat [de eiseres] vanuit België haar oorspronkelijke nationaliteit daadwerkelijk 
opnieuw kan aanvragen, verdwijnt eveneens het door haar in haar conclusie aangevoerde 
gevaar op een onmenselijke en onterende behandeling ten gevolge van een leven in de on-
wettigheid en in de clandestiniteit;

[...] Gelet op alle voornoemde gegevens waaruit kan worden opgemaakt dat [de eiseres] 
een persoon is die Roemenië krachtens zijn wetgeving als onderdaan zou beschouwen in-
dien de betrokkene bij dat land, op grond van artikel 11 van de wet nr. 21 van 1 maart 
1991, een aanvraag zou indienen om haar nationaliteit te herwinnen, moet de vordering 
tot  erkenning van de hoedanigheid van staatloze niet-gegrond worden verklaard; aldus 
voegt het hof van beroep geen voorwaarde toe aan artikel 1 van het Verdrag van New 
York, maar geeft het slechts een uitlegging van die bepaling met inachtneming van de fi-
losofie van de internationale en interne instrumenten betreffende de staatloosheid".

Grieven
Artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 tot goedkeuring van het Verdrag van New York 

betreffende de Status van Staatlozen heeft bepaald dat het in België volkomen uitwerking 
zal hebben.

Het arrest herinnert eraan dat, [krachtens] artikel 1 van het Verdrag van New York van 
28 september 1954 betreffende de Status van Staatlozen, geldt als staatloze en dus de sta-
tus van staatloze kan aanvragen, de persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens 
wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

In deze zaak staat het vast dat geen enkele Staat de eiseres als onderdaan erkent en dat 
de eiseres vrijwillig en zonder bedrog haar oorspronkelijke Roemeense nationaliteit heeft 
verzaakt.

In strijd met hetgeen het arrest beweert, beletten de doelstellingen van het Verdrag van 
New York betreffende de Status van Staatlozen niet dat een persoon "aan zijn nationaliteit 
zou kunnen verzaken en vervolgens vragen om te worden erkend als staatloze en de [...] 
bescherming van [dat] Verdrag [...] te genieten", evenmin als genoemd verdrag het voor-
deel van de status van staatloze onderwerpt aan de voorwaarde dat de persoon "[zijn] oor-
spronkelijke nationaliteit niet kan terugkrijgen"

Uit de aanhef van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen blijkt duidelijk dat 
het goedgekeurd is opdat iedere mens zonder discriminatie "de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden zou kunnen genieten".

Artikel 1, 2, van het Verdrag somt in dat verband de enige gevallen op waarin het niet 
van toepassing is. De mogelijkheid voor een staatloze persoon om zijn oorspronkelijke 
nationaliteit te herkrijgen, komt in die opsomming niet voor.

Het recht om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verzaken en ze niet te herwinnen, valt 
onder het recht op de bescherming van het privéleven en onder het verbod op elke inmen-
ging in de uitoefening van dat recht alsook onder het recht op de vrijheid van gedachte die 
respectievelijk zijn neergelegd in artikel 8 en artikel 9 van het Verdrag tot bescherming 



Nr. 353 - 6.6.08 HOF VAN CASSATIE 1479 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het valt ook binnen het toepas-
singsbereik van de artikelen 17 en 18 van het internationaal Verdrag van New York van 
19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, die iedere onwettige inmen-
ging in het privéleven verbieden (artikel 17) en het recht op vrijheid van denken en van 
overtuigingen bevestigen (artikel 18).

Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat het recht van een 
persoon op de status van staatloze, ingevoerd bij het Verdrag van New York van 28 sep-
tember 1954 slechts "bijkomend" is en niet kan worden uitgeoefend, wanneer zoals in 
deze zaak, de verzoekster vrijwillig haar oorspronkelijke nationaliteit verzaakt heeft en 
zou kunnen heraanvragen overeenkomstig  de wetgeving van haar  land van oorsprong 
(schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen) 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1, 1, van het Verdrag van New York van 28 september 1954 

betreffende de Status van Staatlozen, geldt als staatloze, behoudens de gevallen 
die vermeld staan in punt 2 van dat artikel maar geen verband houden met deze 
zaak, waarin dat verdrag niet van toepassing is, de persoon die door geen enkele 
Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

Noch uit die bepaling, die verwijst naar het objectieve criterium van de be-
voegdheid van elke Staat om via zijn wetgeving te bepalen wie zijn onderdanen 
zijn, noch uit enige andere kan de mogelijkheid worden afgeleid om aan een 
vreemdeling de hoedanigheid van staatloze te weigeren op grond dat hij niet de 
stappen heeft ondernomen om een nationaliteit die hij verloren was terug te krij-
gen, zelfs niet omdat hij ze heeft verzaakt.

Het arrest vermeldt dat het "op grond van [de] doelstellingen [van het Verdrag 
van de New York], in de regel, uitgesloten is dat een persoon zijn nationaliteit 
zou kunnen verzaken en vragen om te worden erkend als staatloze en de [...] be-
scherming van [dat] Verdrag [...] te genieten" en oordeelt vervolgens, op grond 
van alle gegevens die het vermeldt, dat de eiseres "een persoon is die Roemenië 
krachtens zijn wetgeving als onderdaan zou beschouwen indien [zij] bij dat land, 
op grond van artikel 11 van de [Roemeense] wet nr. 21 van 1 maart 1991, een 
aanvraag zou indienen om haar nationaliteit te herwinnen".

Door op  die  grond de  eiseres  de  hoedanigheid van  staatloze  te  ontzeggen, 
schendt het arrest, dat aan artikel 1 van het Verdrag van New York een voor-
waarde toevoegt die het niet bevat, die wettelijke bepaling.

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 uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

6 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 354

3° KAMER - 9 juni 2008

ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERPLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - SCHULD 
T.A.V. HET ARBEIDSONGEVALLENFONDS - RENTEKAPITAAL - SAMENSTELLING - BIJDRAGE - TERMIJN

Wanneer  de  verzekeraar,  in  een  dossier  waarin  de  herzieningstermijn  in  december  
verstrijkt,  bij  een  gemachtigde  instelling  het  rentekapitaal  vestigt  in  januari  van  het  
volgende jaar,  moet  de  wiskundige  reserve  die  de  betaling  ervan moet  waarborgen,  
worden  opgenomen  in  de  aangifte  die  de  verzekeraar  moet  doen  binnen  de  twee  
maanden na het verstrijken van het jaar waarin de herziening heeft plaatsgevonden en  
moet  hij  het  bedrag van de bijdrage pas uiterlijk  op 31 maart  van het  volgende jaar  
betalen1. (Art. 51, eerste lid, 2° Arbeidsongevallenwet)

(WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V. T. ARBEIDSONGEVALLENFONDS, in aanwezigheid van VIVIUM 
N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, laatste lid, 51, eerste lid, 2° (vóór de opheffing ervan bij de wet van 

10 augustus 2001), 52 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 augustus 2001), 59bis 
(vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 augustus 2001) en 59quater (vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 25 januari 1999, de programmawet van 19 juli 2001 en de program-
mawet van 24 december 2002) van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- de artikelen 7, §§1 en 4 (vóór de wijziging van die bepalingen bij het koninklijk be-
sluit van 10 november 2001), en 8 (vóór de wijziging ervan bij het voormelde koninklijk 
besluit) van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige be-
palingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijst de hoofdvordering van de verweerder met bevestiging van het beroepen 

1 Zie Cass., 9 sept. 2002, A.R. S.01.0146.F, A.C. 2002, nr. 428.
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vonnis toe. Het arrest verantwoordt die beslissing op alle gronden die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid op de volgende:

"De vraag is of de bijdragen op de kapitalen berekend moeten worden vanaf het ver-
strijken van de herzieningstermijn of slechts: ofwel na het verstrijken van de termijn voor 
het vestigen van het kapitaal (d.w.z. één maand na het verstrijken van de herzieningster-
mijn), ofwel bij het daadwerkelijk vestigen van het kapitaal (op een onbepaalde datum, 
vanaf het verstrijken van de herzieningstermijn).

In bepaalde, in artikel 51bis bepaalde gevallen, die op deze zaak niet van toepassing 
zijn, diende de verzekeraar het rentekapitaal te storten aan het Fonds voor arbeidsongeval-
len. In die gevallen bestond de schuld van de verzekeraar ten aanzien van het Fonds zodra 
voldaan was aan de wettelijke voorwaarden. De bepaling van artikel 51bis, die het tijdstip 
van betaling vaststelde, hield geen verband met het bestaan van de schuld en had alleen 
invloed op de opeisbaarheid ervan (...). 

In bepaalde gevallen, bedoeld in artikel 51ter, dat in 1994 is ingevoegd in de wet van 
1971, maar die op deze zaak niet van toepassing zijn, moet de verzekeraar het rentekapi-
taal aan het Fonds voor arbeidsongevallen storten. De schuld van de verzekeraar ten aan-
zien van het Fonds bestaat zodra voldaan is aan de voorwaarden (...). De bepaling van ar-
tikel 51ter, die de datum vaststelt waarop de verzekeraar het rentekapitaal aan het Fonds 
betaalt, houdt geen verband met het bestaan van de schuld en heeft alleen invloed op de 
opeisbaarheid ervan.

Net als de hierboven onderzochte bepalingen, bevat artikel 51, eerste lid, 2°, van de 
wet,  dat  gebiedt  'het  rentekapitaal  te  vestigen  na  het  verstrijken  van  de 
herzieningstermijn', twee regels. Enerzijds legt het de verplichting op het kapitaal te vesti-
gen. De verplichting bestaat zodra voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, d.w.z. zodra 
de herzieningstermijn verstreken is. Anderzijds bepaalt het de datum waarop die verplich-
ting om het kapitaal te vestigen, opeisbaar wordt.

Het woord 'vestigen' wijst zowel op het beginsel van de verplichting (een kapitaal moet 
worden gevestigd en deze verplichting bestaat zodra de herzieningstermijn verstreken is) 
als  op  de  betaling  (de  verplichting  tot  vestiging  moet  nagekomen  worden  binnen  de 
maand na het verstrijken van de herzieningstermijn).

Het bestaan zelf van de verplichting een kapitaal te vestigen, geeft aanleiding tot de bij-
drage, niet de betaling van dat kapitaal, die de effectieve uitvoering ervan is (onbepaalde 
datum) en evenmin de opeisbaarheid ervan (het kapitaal wordt overigens niet 'gevestigd' - 
in de zin van: betaald - op die datum; dit kan op elk ogenblik vanaf het verstrijken van de 
herzieningstermijn en zelfs nog na de termijn van een maand, zoals uit de Zurich-dossiers 
blijkt). 

De bijdrage, bedoeld in artikel 7, §4, op 'de op 31 december van het voorgaande jaar 
gevestigde reserves', is van toepassing wanneer de voorwaarden om het kapitaal te vesti-
gen, vervuld zijn op 31 december van het voorgaande jaar, d.w.z. wanneer de herzienings-
termijn verstrijkt in december van het voorgaande jaar.

Van de reserves moet bijgevolg aangifte worden gedaan en de bijdragen moeten respec-
tievelijk twee en drie maanden na het einde van het jaar volgend op het verstrijken van de 
herzieningstermijn betaald worden (te dezen, twee en drie maanden na het einde van het 
jaar 1990, 1991 en 1992)".

Grieven
Het geschil tussen de partijen heeft betrekking op het bedrag van de bijdragen die de ei-

seres aan de verweerder moet storten met toepassing van artikel 51 van de arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971 en van artikel 7, §4, van het koninklijk besluit van 30 decem-
ber 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de voormelde 
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wet.
Die bijdrage wordt berekend op grond van de bedragen die de gemachtigde verzeke-

raars bestemmen voor het rentekapitaal dat betaald moet worden na een blijvende arbeids-
ongeschiktheid, overeenkomstig artikel 24 van de wet, dat bepaalt: "Bij het verstrijken 
van de herzieningstermijn, bedoeld bij artikel 72 wordt de jaarlijkse vergoeding door een 
lijfrente vervangen".

Krachtens artikel 51, eerste lid, 2°, van de wet van 10 april 1971, zoals het van kracht 
was vóór de opheffing ervan bij de wet van 10 augustus 2001, "vestigt de verzekeraar het 
rentekapitaal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas of een daartoe gemachtigde instel-
ling en namelijk het Fonds voor arbeidsongevallen: 1° in geval van overlijden van de ge-
troffene, binnen de maand van de homologatie van de overeenkomst tussen de partijen of 
van de beslissing bedoeld bij artikel 24; 2° in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, 
binnen de maand van het verstrijken van de herzieningstermijn". 

Krachtens artikel 52 van dezelfde wet, zoals het van kracht was op het tijdstip van de 
feiten, "zijn de gemachtigde verzekeraars verplicht voldoende reservefondsen en waar-
borgsommen te vestigen in de gevallen en volgens de nadere regels bepaald door de Ko-
ning voor: (...) 5° de betaling van de renten of de uitkering van het kapitaal".

Onder de bijdragen die de in de zin van artikel 51 van de wet gemachtigde instellingen 
aan het Fonds voor arbeidsongevallen moeten storten, zijn er bijdragen die berekend wor-
den op het bedrag van de voormelde reserves.

Artikel 59bis van de wet, zoals het van kracht was op het tijdstip van de feiten, bepaal-
de wat dat betreft: "Het Fonds voor arbeidsongevallen wordt bovendien gestijfd door: (...) 
2° een bijdrage waarvan het bedrag door de Koning wordt vastgesteld, ten laste van de in 
artikel 51 bedoelde instellingen".

De in artikel 59bis bepaalde bijdrage is een jaarlijkse bijdrage.
De Koning heeft de wijzen van inning en berekening van die bijdrage vastgesteld in het 

koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van arti-
kel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Artikel 7 van dit koninklijk besluit, zoals het op het tijdstip van de feiten van kracht 
was, bepaalde het volgende: " §1. De instellingen, bedoeld bij artikel 51 van de wet, zijn 
aan het Fonds een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die gelijk is aan een vast en een veran-
derlijk percentage van het bedrag der wiskundige reserves, bedoeld bij artikel 52, 5°, van 
de wet. Het vast percentage is gelijk aan 1 pct. Het veranderlijk percentage wordt vastge-
steld op 2 pct. (...). §4. De bijdragen bedoeld bij §§1 en 2 worden voor elk jaar berekend 
op grond van de op 31 december van het voorgaande jaar gevestigde wiskundige reserves, 
in toepassing van artikel 51 van de wet".

Luidens artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit, zoals het van kracht was op het tijd-
stip van de feiten, "doen voornoemde instellingen binnen de twee maanden na het verstrij-
ken van ieder jaar aan het Fonds aangifte van het bedrag van de op 31 december van dat 
jaar gevestigde wiskundige reserves. Deze bezorgen aan het Fonds het bedrag van de bij-
drage uiterlijk op 31 maart van het jaar waarop zij betrekking heeft".

Eerste onderdeel
Uit die wettelijke en verordenende bepalingen volgt dat het de daadwerkelijke vestiging 

van de reserves is die de verplichting doet ontstaan om de bijdrage, bepaald in artikel 7, 
§4, van het koninklijk besluit van 30 december 1976, te betalen op de reserves die geves-
tigd zijn op 31 december van het voorgaande jaar. Die verplichting is dus alleen van toe-
passing wanneer de reserves ten laatste op 31 december van het voorgaande jaar zijn ge-
vestigd.

Wanneer hetzij de homologatie van het akkoord tussen de partijen of de in artikel 24 
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van de wet van 10 april 1971 bedoelde beslissing (in geval van overlijden) hetzij het ver-
strijken van de herzieningstermijn (in geval van niet-dodelijke letsels) heeft plaatsgevon-
den in de loop van de maand december van een jaar (jaar 1), verloopt de verplichting om 
de reserve te vestigen de volgende maand, d.w.z. in januari van het volgende jaar (het jaar 
2). De bijdrage voor de reserve die gevestigd wordt in de loop van die maand januari is 
bijgevolg pas verschuldigd vanaf het daaropvolgende jaar (jaar 3).

Te dezen blijkt uit het arrest:
- dat het geschil betrekking heeft op de reserves die bij [de eiseres] gevestigd zijn voor 

renten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid door haarzelf, door de naamloze vennoot-
schap Zurich en door de vennootschap naar Zwitsers recht Winterthur Verzekeringen, 
toen de herzieningstermijn verstreek in de maand december van de jaren 1990, 1991 en 
1992;

- dat toen de eiseres, de naamloze vennootschap Zurich of de vennootschap naar Zwit-
sers recht Winterthur Verzekeringen in een aantal dossiers vaststelden dat de herzienings-
termijn verstreek in de loop van de maand december van de jaren 1990, 1991 en 1992, ze 
daarmee overeenstemmende reserves hebben gevestigd in de loop van de maand januari 
van de jaren 1991, 1992 en 1993, en dat de eiseres van die reserves aangifte heeft gedaan 
en de daarmee overeenstemmende bijdragen heeft betaald, respectievelijk twee en drie 
maanden na het einde van de jaren 1991, 1992 en 1993,

- en dat de naamloze vennootschap Zurich, in een aantal andere dossiers, aan de eiseres 
laattijdig de kapitalen heeft gestort die zij bij haar diende te vestigen, en dat de eiseres van 
de reserves aangifte heeft gedaan en de daarmee overeenstemmende bijdragen heeft be-
taald, respectievelijk twee en drie maanden na het einde van het jaar in de loop waarvan 
zij de kapitalen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres de bijdragen ver-
schuldigd  was  zodra  de  herzieningstermijn  verstreken  was,  d.w.z.  in  de  loop  van  de 
maand december van de jaren 1990, 1991 en 1992, en dat van de reserves aangifte moest 
worden  gedaan  en  de  bijdragen  betaald  moesten  worden  respectievelijk  twee  en  drie 
maanden na het einde van het jaar volgend op het verstrijken van de herzieningstermijn, 
d.w.z. in dit geval twee en drie maanden na het einde van de jaren 1990, 1991 en 1992 
(schending van alle in de aanhef van het middel aangegeven rechtsregels, met uitzonde-
ring van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Uit dezelfde wettelijke en verordenende bepalingen volgt dat, wanneer het kapitaal, be-

doeld in artikel 51, eerste lid, 2°, van de wet van 10 april 1971 door een niet-gemachtigd 
verzekeraar bij een gemachtigd verzekeraar gevestigd wordt, die vestiging aan de zijde 
van de gemachtigde verzekeraar pas verkregen is wanneer hij het door de niet-gemachtig-
de verzekeraar gestorte kapitaal daadwerkelijk heeft ontvangen.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres de bijdragen ver-
schuldigd was vanaf het jaar volgend op de datum waarop de niet-gemachtigde verzeke-
raar het voor de reserve bestemde kapitaal diende te vestigen, en niet vanaf het jaar vol-
gend op de datum waarop de eiseres, gemachtigd verzekeraar, dat kapitaal daadwerkelijk 
ontvangen had (schending van alle, in het middel aangegeven wettelijke bepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).

Het arrest verzuimt op zijn minst te antwoorden op de conclusie die de eiseres aan de 
rechters in hoger beroep had voorgelegd en die als volgt was gesteld:

"Er werd reeds opgemerkt dat andere verzekeringsmaatschappijen reserves hebben ge-
vestigd bij de (eiseres), die daartoe gemachtigd is; het kan niet worden betwist dat de 
maatschappij Zurich sommige van haar reserves met een aanzienlijke vertraging heeft ge-
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vestigd; in bepaalde gevallen werden de reserves, wegens die vertraging, niet gevestigd in 
de loop van het jaar waarin zij gevestigd hadden moeten worden met toepassing van arti-
kel 51, eerste lid, 2°, van de wet; (de eiseres) is niet verantwoordelijk voor die vertragin-
gen; luidens artikel 51 van de wet, rust de verplichting om een reserve bij een daartoe ge-
machtigde instelling te vestigen, op de verzekeraar; de verzekeraar in de zin van de wet is 
te dezen de maatschappij Zurich en de daartoe gemachtigde instelling is de (eiseres); de 
(eiseres) is niet verantwoordelijk voor de vertraging waarmee Zurich de definitieve wis-
kundige reserve heeft gevestigd binnen de bij de wet bepaalde termijnen; zij beschikt over 
geen enkel middel waarmee zij haar kan verplichten om die reserve binnen de termijnen te 
vestigen; de (verweerder) beweert dat de (eiseres) de bijdrage niettemin verschuldigd is, 
nog vóór de vestiging van de reserve door de maatschappij Zurich; de (eiseres) heeft reeds 
aangetoond dat de bijdrage pas verschuldigd is vanaf het jaar waarin de reserve is geves-
tigd; die regel is ook van toepassing wanneer de vestiging laattijdig is geschied; de wet 
bepaalt immers geen enkele uitzondering ingeval de reserve laattijdig is gevestigd; hoe-
wel, daarenboven, de (verweerder) erkent dat de wet de verzekeraars een termijn van een 
maand toekent om het bedrag van de reserve aan één van de gemachtigde instellingen te 
storten, beweert hij dat de bijdrage door die instelling niettemin reeds verschuldigd is nog 
vóór de reserve gevestigd is; die bewering houdt na onderzoek niet stand; zij is in strijd 
met de bewoordingen van artikel 7 van het koninklijk besluit  van 30 december 1976, 
krachtens hetwelk de bijdrage verschuldigd is vanaf de vestiging van de reserve, en deze 
vestiging vindt pas plaats op het ogenblik dat de verzekeraar, overeenkomstig artikel 51, 
eerste lid, 2°, van de wet, die reserve bij een gemachtigde instelling vestigt; indien de ver-
zekeraar de wet schendt door de reserve laattijdig te vestigen, blijft de datum waarop de 
bijdrage verschuldigd is, die waarop de reserve is gevestigd; de wet bepaalt, met andere 
woorden, niet dat de gemachtigde instelling verantwoordelijk zou zijn voor het feit dat de 
verzekeraars de reserve laattijdig zouden hebben gevestigd; het zou daarenboven onlo-
gisch zijn haar te verplichten bijdragen te betalen op gelden die ze nog niet beheert; uit het 
dossier blijkt dat de [eiseres] steeds alle verschuldigde bijdragen betaald heeft vanaf het 
ogenblik waarop de reserves zijn gevestigd; zij heeft voldaan aan al haar wettelijke ver-
plichtingen".

Aldus schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 51, eerste lid, 2°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971, zoals het op het geschil van toepassing is, vestigt de verzekeraar, in geval 
van blijvende arbeidsongeschiktheid, het rentekapitaal bij de Algemene Spaar- 
en Lijfrentekas of bij een daartoe gemachtigde instelling binnen de maand van 
het verstrijken van de herzieningstermijn. 

Artikel 52, 5°, van die wet, bepaalt, in diezelfde versie, dat de gemachtigde 
verzekeraars  verplicht  zijn  voldoende  reservefondsen  en  waarborgsommen  te 
vestigen in de gevallen en volgens de nadere regels bepaald door de Koning voor 
de betaling, van de renten of de uitkering van het kapitaal.

Volgens de artikelen 59bis, 2°, en 59quater van de wet, in diezelfde versie, 
wordt het Fonds voor arbeidsongevallen met name gestijfd door een bijdrage ten 
laste van de in artikel 51 bedoelde instellingen, waarvan het bedrag en de wijze 
van berekening, inning en invordering bepaald worden door de Koning.

Artikel 7, §§1 en 4, van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uit-
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voering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971, bepaalt, in zijn toepasselijke versie, dat de gemachtigde 
instellingen aan het Fonds voor arbeidsongevallen een jaarlijkse bijdrage ver-
schuldigd zijn waarvan het bedrag berekend wordt op grond van de in artikel 52, 
5°, van die wet bedoelde wiskundige reserves die, met toepassing van artikel 51 
van die wet, op 31 december van het voorgaande jaar gevestigd zijn.

Krachtens artikel 8 van dat koninklijk besluit, in zijn toepasselijke versie, doen 
de gemachtigde instellingen binnen de twee maanden na het verstrijken van ieder 
jaar aan het Fonds aangifte van het bedrag van de op 31 december van dat jaar 
gevestigde wiskundige reserves en bezorgen ze het het bedrag van de bijdrage 
uiterlijk op 31 maart van het jaar waarop zij betrekking heeft.

Uit de voorgaande bepalingen volgt dat de gemachtigde instelling de bijdrage, 
bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 december 1976, slechts 
moet betalen op de wiskundige reserves die, met toepassing van artikel 51 van de 
wet, daadwerkelijk zijn gevestigd op 31 december van het voorgaande jaar.

Voornoemd artikel 51, eerste lid, 2°, kent aan de verzekeraar een termijn van 
een maand toe om het rentekapitaal bij de gemachtigde instelling te vestigen.

Wanneer, derhalve, de verzekeraar, in een dossier waarin de herzieningster-
mijn in december verstrijkt, bij een gemachtigde instelling het rentekapitaal ves-
tigt in januari van het volgende jaar overeenkomstig voormeld artikel 51, wordt 
de wiskundige reserve die de betaling ervan moet waarborgen pas gevestigd in 
de loop van datzelfde jaar; bijgevolg moet de gemachtigde instelling het bedrag 
van die reserve alleen opnemen in de aangifte die zij moet doen binnen de twee 
maanden na het verstrijken van dat jaar en moet zij het bedrag van de bijdrage 
pas uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar betalen.

Het arrest, dat beslist dat "het bestaan zelf van de verplichting een kapitaal te 
vestigen, aanleiding geeft tot de bijdrage" en dat de eiseres dit kapitaal moet be-
talen binnen de drie maanden na het einde van de jaren 1990, 1991 en 1992, aan-
gezien de herzieningstermijn verstreek in de loop van de maand december van 
diezelfde jaren, schendt de voormelde bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aan-

zien van de partij die daartoe voor het Hof in de zaak is opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de naamloze vennootschap Vivi-

um.
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.
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Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Mahieu, Maes en Geinger.

Nr. 355

3° KAMER - 9 juni 2008

ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVOORWAARDEN - APOTHEKER - VERMOEDEN - OMKERING

Het vermoeden volgens hetwelk de apotheker die beroepsarbeid verricht in een voor het  
publiek  opengestelde  apotheek,  geacht  wordt  verbonden  te  zijn  door  een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, wordt omgekeerd door het bestaan van gegevens  
die  niet  verenigbaar  zijn  met  een  gezagsverhouding.  (Art.  3bis 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(R.S.Z. T. PHARMACIE LIEGOIS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0022.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 3bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-kom-

sten;
- de artikelen 1315, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van 

de eiser tot betaling van een bedrag van 214.647 frank wegens inschrijving van de heer F., 
gediplomeerd apotheker, bij de sociale zekerheid van de werknemers sinds 30 april 1991, 
ongegrond, en veroordeelt de eiser bijgevolg in de kosten op de volgende gronden:

"De benaming van aannemingsovereenkomst die [de verweerster] aan de niet op schrift 
gestelde overeenkomst heeft gegeven, verbindt wat dat betreft evenwel noch de derden 
noch de rechter (zie, wat dat betreft, Cass., 7 september 1992,  J.T.T., 1993). Hoewel de 
benaming van de overeenkomst niet geheel doorslaggevend is, vormt ze toch een aanwij-
zing waarmee de rechter rekening moet houden. Zo dient herhaald te worden dat het Hof 
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van Cassatie beslist heeft dat 'de bodemrechter, wanneer de benaming die de partijen aan 
hun overeenkomst gegeven hebben, op grond van de aan zijn oordeel onderworpen gege-
vens niet  kan worden uitgesloten,  die  benaming niet  door  een andere  kan vervangen' 
(Cass., 28 april 2003,  A.C., 2003, nr. 266; zie in die zin ook Cass., 23 december 2002, 
A.C., 2002, nr. 691).

Uit het voorgaande volgt dat [de eiser] ten onrechte weigert acht te slaan op de over-
eenkomst tussen de heer F. en [de verweerster].

Rest evenwel de vraag of [de verweerster] het bij artikel 3bis van de wet van 3 juli 
1978 ingevoerde vermoeden omkeert. Er moet meteen gepreciseerd worden dat de weer-
legbaarheid van dit vermoeden niet impliceert dat [de verweerster] dient aan te tonen dat 
de beroepswerkzaamheden van de heer F. niet verenigbaar waren met een arbeidsovereen-
komst, zoals [de eiser] betoogt, maar dat zij moet bewijzen dat de wijze van uitvoering 
van de tussen hem en de [verweerster] gesloten overeenkomst overeenstemde met de be-
naming die zij aan die overeenkomst wou geven en dat er geen gegevens bestaan die hier-
mee niet verenigbaar zouden zijn (zie, wat dat betreft, in die zin Arbeidshof Luik, 9de K., 
13 juli 2004, C.D.S., 2005, 100 tot 103; zie ook H. Mormont, 'Les pharmaciens d'officine 
et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de preuve du lien de subor-
dination', S.R.K., 2005, 65 e.v., en met name het arrest van 17 mei 2004 van het Hof van 
Cassatie, zoals aangehaald door die auteur; zie, ten slotte, ook Arbeidshof Luik, 2de K., 
25 mei 2004, C.D.S., 2005, 118).

De eerste rechter heeft zijn beslissing gegrond op een onderzoek naar de wijze waarop 
de heer F. zijn arbeid verrichtte en naar zijn arbeidsverhouding tot de [verweerster], door 
te verwijzen naar de feitelijke gegevens die zijn opgetekend in het inspectieverslag [van 
de eiser].

Hij heeft terecht geoordeeld dat uit deze gegevens volgde dat
de heer F. elke maand facturen opmaakte tot beloop van het aantal dagen arbeidspresta-

ties, die van maand tot maand varieerden (september 1990: 20 dagen; oktober 1990: 23 
dagen; november 1990: 19 dagen),

de heer F. afwezig was wanneer hij dat wenste. Hij moest zijn afwezigheid alleen voor-
af meedelen, met het oog op een 'goede verstandhouding'.

de heer F. de enige verantwoordelijke van de apotheek was en niemand verantwoording 
schuldig was.

de heer F. het bezoldigd personeel leidde, geneesmiddelen aankocht, de leveranciers 
ontving en instond voor de bankverrichtingen.

Gelet op die gegevens, heeft de eerste rechter oordeelkundig beslist dat er geen verhou-
ding van ondergeschiktheid bestond en dat de heer F. als zelfstandige had gewerkt. [...]

Met betrekking tot de wijziging van het statuut van de heer F. in oktober 1997, wijst het 
[arbeids]hof erop, enerzijds, dat die situatie zich na de litigieuze periode heeft voorgedaan 
en, anderzijds, dat die situatie door [de verweerster] verklaard wordt door de familiale 
omstandigheden die voor de heer F. ernstige financiële gevolgen heeft gehad. De uitleg 
die [de verweerster] aan die wijziging van statuut gegeven heeft, welke wijziging, volgens 
haar, ook een wijziging van de wijze van uitvoering van de prestaties van de heer F. tot 
gevolg heeft gehad, worden door [de eiser] blijkbaar niet ontkracht. Het [arbeids]hof her-
haalt in elk geval dat het geen kennis heeft genomen van een vordering betreffende bijdra-
gen voor die periode en preciseert, voor zover nodig, dat [de eiser], aangezien hij de uitleg 
van [de verweerster] niet kan weerleggen, zijn standpunt niet kan staven door die wijzi-
ging van statuut aan te voeren, ook niet als aanwijzing.

Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet gegrond is".
Kortom, het arbeidshof beslist dat de verweerster, om het vermoeden van arbeidsover-
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eenkomst om te keren dat was ingevoerd door artikel 3bis van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten, alleen maar hoefde aan te tonen - wat zij ook heeft 
gedaan - dat de wijze van uitvoering van de overeenkomst van apotheker F. overeenstem-
de met de benaming van overeenkomst voor zelfstandigen, zoals de partijen deze waren 
overeengekomen, en dat de rechter deze slechts door een andere benaming kon vervangen 
indien hij vaststelde dat die benaming weerlegd werd door de gegevens van de zaak.

Grieven
Artikel 3bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt 

dat "iedere apotheker die beroepsarbeid verricht in een voor het publiek opengestelde apo-
theek, geacht wordt verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden ten 
aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of huurder is van de apotheek, 
tenzij het tegendeel wordt bewezen".

Artikel 1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat "het wettelijk vermoe-
den degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs ontslaat".

Uit die bepalingen volgt dat de verweerster, om het vermoeden van artikel 3bis om te 
keren, gegevens diende aan te voeren op grond waarvan de benaming van arbeidsovereen-
komst, die door de wet aan de overeenkomst tussen de verweerster en de heer F. was ge-
geven, uitgesloten moest worden en niet, zoals het arrest foutief beslist, alleen maar gege-
vens die de benaming (van aannemingsovereenkomst), zoals die door de partijen aan de 
overeenkomst van de heer F. was gegeven, niet uitsloten.

Met andere woorden, om het bij artikel 3bis van de wet van 3 juli 1978 ingevoerde ver-
moeden van arbeidsovereenkomst te weerleggen, was het niet voldoende dat de verweer-
ster alleen maar aantoonde "dat er geen gegevens zijn die niet verenigbaar zouden zijn 
met de benaming van de overeenkomst"; zij diende te bewijzen dat de gegevens van de 
zaak het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsloten. 

De rechter kon geen genoegen nemen met de vaststelling dat, "er, gelet op de door de 
eiser beklemtoonde gegevens van de zaak, geen verhouding van ondergeschiktheid be-
staat en (dat) de heer F. wel degelijk als zelfstandige had gewerkt". Artikel 3bis van de 
wet van 3 juli 1978 vermoedt immers dat de heer F. gebonden was door een arbeidsover-
eenkomst en het doet bijgevolg weinig ter zake dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat 
de heer F., zoals de partijen overeengekomen waren, wel degelijk als zelfstandige en niet 
in een verhouding van ondergeschiktheid werkte.

Het is met andere woorden niet relevant erop te wijzen dat de gegevens van de zaak de 
overeengekomen benaming van aannemingsovereenkomst bevestigen; om het vermoeden 
van artikel 3bis om te keren, had de verweerster moeten aantonen dat de wijze waarop de 
heer F. zijn arbeid uitvoerde, volkomen onverenigbaar was met het bestaan van een ar-
beidsovereenkomst voor bedienden.

Het arrest, dat beslist dat de verweerster, om het weerlegbaar vermoeden van voormeld 
artikel 3bis om te keren, niet hoeft "aan te tonen dat de beroepswerkzaamheden van de 
heer F. niet verenigbaar waren met een arbeidsovereenkomst", maar dat het voldoende is 
dat zij aantoont dat de wijze van uitvoering van de tussen haar en de heer F. gesloten 
overeenkomst "overeenstemt met de benaming van aannemingsovereenkomst" die zij aan 
die overeenkomst heeft willen geven en dat er geen gegevens bestaan die "niet verenig-
baar met die benaming" zouden zijn, schendt bijgevolg het geheel van de in de aanhef van 
het middel vermelde wettelijke bepalingen, meer bepaald artikel 3bis van de wet van 3 
juli 1978 en artikel 1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 3bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
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eenkomsten, wordt iedere apotheker die beroepsarbeid verricht in een voor het 
publiek opengestelde apotheek, geacht verbonden te zijn door een arbeidsover-
eenkomst voor bedienden ten aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die ei-
genaar of huurder is van de apotheek, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Het arrest stelt vast dat de heer F., die werkte in de apotheek van de verweer-
ster, maandelijks facturen opmaakte tot beloop van het aantal gepresteerde werk-
dagen, dat van maand tot maand varieerde, dat hij afwezig was wanneer hij dat 
wenste, aangezien hij daarvoor niet de toestemming nodig had maar haar daar-
van, met het oog op "een goede verstandhouding", enkel op de hoogte hoefde te 
brengen, en dat hij "de enige verantwoordelijke van de apotheek was en niemand 
verantwoording schuldig was".

Het arrest heeft op grond van die gegevens, die niet verenigbaar zijn met een 
verhouding van ondergeschiktheid, wettig kunnen beslissen dat het door de voor-
melde bepaling ingevoerde vermoeden omgekeerd was en dat de heer F. als zelf-
standige gewerkt had.

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

9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 356

3° KAMER - 9 juni 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BEOORDELING

2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN 
GEGEVEN OMSCHRIJVING - BEOORDELING

1º en 2° De rechter kan, indien de gegevens waarover hij moet oordelen, de omschrijving  
kunnen uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven  
hebben, deze omschrijving door een andere vervangen1. (Art. 1134, eerste lid B.W.)

(LOTERIE NATIONALE N.V. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 28 april 2003, A.R. S.01.0184.F, A.C. 2003, nr. 266.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 januari 2007 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkom-

sten;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-

ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep ongegrond, mits de wijziging dat de herkwalifica-

tie van de arbeidsovereenkomst tussen de eiseres en de eerste verweerder pas aangenomen 
wordt vanaf 1 maart 1997, bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de overeenkomst 
herkwalificert, de eiseres veroordeelt tot betaling van een compensatoire opzeggingsver-
goeding van zes maanden, haar veroordeelt om een vergoeding van 2.500 euro te storten 
wegens misbruik van het ontslagrecht,  vermeerderd met de gerechtelijke interest,  haar 
veroordeelt  om  een  provisionele  compensatoire  opzeggingsvergoeding  van  12.940,02 
euro te storten, na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen, verleent akte aan de eise-
res en aan de tweede verweerder van de vordering tot wijziging van de bijdragen die de 
eiseres verschuldigd is ingeval het bedrag van het loon méér bedraagt dan hetgeen vastge-
steld is op grond van de overeenkomst tussen de partijen, verklaart het arrest bindend en 
tegenstelbaar ten aanzien van de tweede en de derde verweerders en beveelt de herope-
ning van het debat om de partijen de mogelijkheid te bieden tegenspraak te voeren over 
het loon waarop de eerste verweerder aanspraak kan maken voor de periode van 25 febru-
ari 1998 tot 8 maart 2002 en, bijgevolg, over het bedrag van de compensatoire opzeg-
gingsvergoeding, op de volgende gronden:

"De gezagsverhouding is kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst. Dit is het bestand-
deel  dat  de  arbeidsovereenkomst  onderscheidt  van  een  aannemingsovereenkomst  op 
grond waarvan een persoon eveneens werk verricht waarvoor hij betaald wordt. (...)

Het is dus die gezagsverhouding die kenmerkend is voor de juridische gezagsverhou-
ding, terwijl de economische gezagsverhouding niet alleen bestaat tussen de aannemer en 
zijn onderaannemer, die afhankelijk is van de inkomsten van zijn arbeid om zijn eigen be-
drijf levensvatbaar te maken. (...)

Naast het bestaan van een vermoeden, dient het bewijs van het al dan niet bestaan van 
een arbeidsovereenkomst, geleverd worden door degene die zulks aanvoert tot staving van 
zijn vordering (...) 

De rechter kan - zelfs ten aanzien van derden - aan de overeenkomst tussen de partijen 
slechts een andere kwalificatie geven indien de aan zijn oordeel voorgelegde gegevens het 
behoud van de gegeven kwalificatie uitsluiten. (...)

(Te dezen) (...) kan niet worden betwist dat de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
overeenkomsten zijn die de kwalificatie van arbeidsovereenkomst uitsluiten. Hun bena-
ming laat geen twijfel bestaan en de daarin vervatte bedingen zijn op zich niet onverenig-
baar. Integendeel, de overeenkomst (cf. artikel 3) voorziet in de mogelijkheid om zich te 
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laten vervangen, waarbij de eerste (verweerder) de persoon aanwijst die zijn opdracht zal 
vervullen onder zijn verantwoordelijkheid alleen, mits (de eiseres) akkoord gaat met de 
persoon die aangenomen wordt om hem te vervangen. Laatstgenoemde voorwaarde vol-
staat op zich niet om een inmenging vast te stellen, daar de opdracht in vertrouwen ver-
vuld moet worden. Aangezien de kwalificatie vaststaat, moeten (de eerste en de tweede 
verweerders) aantonen dat er een gezagsverhouding bestaat door het bewijs te leveren van 
gegevens die onverenigbaar zijn met de gegeven kwalificatie. Die gegevens moeten uit de 
uitvoering van de overeenkomst blijken. (...)

De eerste en (de tweede verweerder) menen dat de overeenkomst als arbeidsovereen-
komst geherkwalificeerd moet worden op grond van verschillende gegevens. (...)

1. De bevelen
Er dient gewezen te worden op het feit dat organisatorische verplichtingen niet verward 

mogen worden met bevelen waaruit een gezagsverhouding blijkt. Bevelen waaruit een in-
menging van de medecontractant blijkt in het beheer van de arbeid van de andere partij bij 
de overeenkomst, zijn daarentegen niet verenigbaar met een aannemingsovereenkomst. Te 
dezen zijn volgende elementen niet verenigbaar met de aan de overeenkomst gegeven 
kwalificatie:

- Het feit dat (de eiseres) eenzijdig en zonder enig voorafgaand overleg beslist om de 
(eerste verweerder) naar een andere werkplaats te sturen. Zulks geschiedde in 1999: op 5 
augustus 1999 beslist de algemeen directeur van (de eiseres) om de eerste (verweerder) 
met ingang van 9 augustus voorlopig toe te wijzen aan de zetel te Luik. Dat was ook het 
geval in april 2001, aangezien het directiecomité, na de sluiting van de zetel te Marche-
en-Famenne, de eerste (verweerder) met ingang van maandag 9 april definitief overge-
plaatst heeft van de zetel te Marche naar die te Namen. (De eiseres) had haar zogenaamde 
medecontractant op zijn minst een overplaatsing moeten voorstellen en de voorwaarden 
daarvan met hem moeten bespreken. De wijze waarop de overplaatsing is doorgevoerd 
staat dus ter discussie, niet het feit dat de eerste (verweerder) zich bij die overplaatsing 
heeft neergelegd en deze heeft aanvaard,;

[...]
- De verplichting die gelijktijdig aan de statutaire ambtenaren en aan de zelfstandige 

medewerkers opgelegd werd om op korte termijn (...) een gedetailleerde beschrijving te 
geven van de taken en van de tijd die zij dagelijks aan de verwezenlijking ervan besteed-
den. Een zelfstandige medewerker hoeft geen dergelijk bevel te ontvangen;

- De verplichting om op een opgelegde datum aan opleidingen deel te nemen (...).
Het feit dat na te leven werktijden opgelegd worden, is daarentegen niet onverenigbaar 

met de aannemingsovereenkomst, aangezien die werktijden verband houden met de alge-
mene werkverdeling. De brief van 6 maart 1997 - waarin de eerste (verweerder) verzocht 
wordt het tijdstip van het einde van de ronde na te leven - is dus geen bevel dat niet vere-
nigbaar is met de kwalificatie aangezien de werkverdeling verstoord werd indien de ronde 
na 16 uur eindigde (...). Hetzelfde geldt voor de organisatie van afwezigheden en, met 
name, van de vakanties.

2. Het toezicht op de activiteit zelf
De eerste (verweerder) legt bladen voor met de titel 'aanwezigheidslijst', die elke agent, 

ook de zelfstandigen, diende aan te vullen en waarin alle diensturen vermeld werden die 
zowel 's ochtends als 's middags gepresteerd werden, met de middagpauze. Deze tabel 
biedt de mogelijkheid om het aantal dagelijks gepresteerde diensturen nauwgezet te bere-
kenen en dus na te gaan of de werknemer recht heeft op inhaalrust dan wel aanvullende 
diensturen moet (presteren), maar ook om toezicht te houden op de activiteit (...).

Daarenboven moet de (eerste) verweerder, naast prestaties in buitendienst, ook in de 
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kantoren zelf van (de eiseres) werken. Toezicht op de activiteit wordt gehouden of is mo-
gelijk, wat, samen met andere aanwijzingen, onverenigbaar kan zijn met de kwalificatie 
van een aannemingsovereenkomst. De eerste (verweerder) moet zijn werkdag ook begin-
nen en afsluiten door in die kantoren langs te komen en te 'prikken', waarmee nogmaals 
toezicht uitgeoefend kan worden op de activiteit, ook al wordt die in buitendienst gepres-
teerd. Wanneer hij in het kantoor langskomt, maakt hij hiervan weliswaar gebruik om al-
les mee te nemen wat hij naar de depositarissen moet brengen, maar de omweg langs het 
kantoor bij de terugkeer van de ronde is niet verantwoord en het blijft niettemin een feit 
dat er op de activiteit van de eerste (verweerder), met name dankzij de aanwezigheidslijs-
ten, zeer nauwgezet toezicht gehouden wordt of kan worden. (...) Dat (de eiseres) instond 
voor de organisatie van de rondes, moet (...) als niet bewezen worden beschouwd. Het 
maakt niet uit dat de facturen gecontroleerd worden door de verantwoordelijke van het re-
gionaal bureau, die de gepresteerde activiteit tijdens het aantal vermelde dagen bevestigt. 
Er moet echter beseft worden dat die controle van de facturen pas vanaf januari 1999 is 
ingevoerd.

[...]
Volgens de facturen (...) wordt het overeengekomen maandbedrag, zelfs in geval van 

afwezigheid ten gevolge van vakantie of ziekteverlof, aan de eerste (verweerder) gestort. 
De overuren, die met name het gevolg waren van de wachtdiensten tijdens weekends, 
werden ingehaald. Dergelijk systeem is niet verenigbaar met de uitoefening van een acti-
viteit als zelfstandige. (...)

Het systeem waarbij, in geval van afwezigheid, in de vervanging van een 'zelfstandig 
agent' voorzien werd, betekent in feite niet dat de agent zijn vervanger mocht kiezen die 
hij zelf moest vergoeden, maar alleen dat die afwezigheden opgevangen werden door de 
zelfstandige agenten (...) en door het statutair of bezoldigd personeel van (de eiseres) (...).

Uit de aldus aangetoonde gegevens volgt dat de overeenkomst niet overeenkomstig de 
bewoordingen ervan en het akkoord van de partijen is uitgevoerd. Die gegevens zijn vol-
doende belangrijk - zelfs als de bevelen met betrekking tot de plaats van arbeid geen juri-
dische gezagsverhouding aantonen - om de (aannemings)overeenkomst als arbeidsover-
eenkomst te herkwalificeren. De opeenstapeling van gegevens maakt deze herkwalificeren 
mogelijk. Andere aangevoerde gegevens zijn niet uitsluitend in een aannemingsovereen-
komst dan wel in een arbeidsovereenkomst terug te vinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het feit dat loontrekkenden en zelfstandigen dezelfde activiteit uitoefenen, want dit kan in 
verschillende omstandigheden geschieden, zodat in concreto nagegaan moet worden of er 
sprake is van een gezagsverhouding en niet alleen of de tewerkstelling gelijkaardig is".

Grieven
Het kan niet worden betwist dat de rechter niet gebonden is door de kwalificatie die de 

partijen aan hun overeenkomst gegeven hebben en dat hij bijgevolg, wanneer hij vaststelt 
dat de wilsuiting van de partijen niet overeenstemt met de contractuele betrekkingen die 
zij hebben onderhouden, deze kan herkwalificeren wanneer één van de partijen hem daar-
toe verzoekt op grond van de wijze waarop zij hun overeenkomst hebben uitgevoerd.

Toch blijft het een feit dat, wanneer de aan het oordeel van de rechter voorgelegde ge-
gevens, afzonderlijk en in hun geheel genomen, de door de partijen gegeven kwalificatie 
niet volkomen kunnen uitsluiten, de feitenrechter deze niet door een andere kwalificatie 
mag vervangen.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekt de overeenkomst die regel-
matig is aangegaan, de partijen tot wet; in zoverre het begrip arbeidsovereenkomst van 
dwingend recht is wanneer het betrekking heeft op de bescherming van de werknemer en 
de verplichtingen van de werkgever, en zelfs van openbare orde is wanneer het gaat om de 
verplichtingen bepaald bij de wet van 27 juni 1969, moet de rechter weliswaar nagaan of 
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één van de partijen, ongeacht de kwalificatie als aannemingsovereenkomst door de partij-
en, over de andere partij geen gezag heeft uitgeoefend dat kenmerkend is voor de arbeids-
overeenkomst, maar wanneer de wet, zoals in dit geval, het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst niet veronderstelt, vloeit het ontbreken van een dergelijke overeenkomst niet 
noodzakelijk voort uit feiten die niet verenigbaar zijn met het bestaan van die overeen-
komst.

Hieruit kan worden afgeleid dat de rechter de overeenkomst van de partijen niet kan 
herkwalificeren op grond van gegevens die verenigbaar zijn met de kwalificatie die de 
partijen verklaard hebben te willen aannemen, d.w.z.  te dezen de aannemingsovereen-
komst in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.

Welnu, in dit geval is geen van de gegevens die door het arrest in aanmerking worden 
genomen, onverenigbaar met de kwalificatie  aannemingsovereenkomst en vereist  geen 
daarvan de kwalificatie arbeidsovereenkomst: een aannemer kan deeltijds of voltijds wer-
ken in de kantoren van de medecontractant, een forfaitaire vergoeding ontvangen die niet-
temin rekening houdt met zijn reële arbeid, inzonderheid die welke hij verricht tijdens 
feestdagen, die vergoeding ontvangen tijdens vakanties of tijdens een arbeidsonderbreking 
wegens ziekte, omdat de vergoeding forfaitair is (in de zaak wordt daarenboven niet aan-
gevoerd dat die vergoeding ten gevolge van één van die gebeurtenissen zou zijn verhoogd 
of verminderd) waarbij elke contractant de normale risico's verbonden aan de verhoging 
of vermindering van de activiteit draagt, en wat betreft de reële arbeid die hij verricht en 
waarvoor hij aldus vergoed wordt, onderworpen is aan een toezicht van de opdrachtgever, 
die het recht behoudt om na te gaan of de reële prestaties de betaling van de overeengeko-
men prijs verantwoorden.

De huur van zelfstandige arbeid sluit niet uit - zeker in een aangelegenheid waar het op-
treden van de aannemer een absolute eerlijkheid en een grote efficiëntie vereisen - dat er 
een verscherpt toezicht op de uitvoering van de opdrachten gehouden wordt.

Noch de bevelen van algemene aard die de eiseres aan de eerste verweerder gegeven 
heeft, met name wat betreft de plaats van waaruit hij de overeenkomst moest uitvoeren en 
zijn verplichtingen van "ophaler" moest nakomen, noch het feit dat hij, gezien het bijzon-
der karakter van de vergoeding en van de taken, van zijn werkzaamheden en van zijn 
tijdsbesteding rekenschap diende te geven, noch de verplichting om op zaterdagen, een 
dag waarop de loontrekkenden normaal gezien "vrij" zijn, te werken en wachtdiensten te 
presteren, zelfs al bestond de mogelijkheid om die dagen in te halen, net zomin als de ver-
plichting om deel te nemen aan beroepsopleidingen (verplichtingen die opgelegd worden 
aan haast alle beoefenaars van vrije beroepen, voorbeeld bij uitstek van een activiteit als 
zelfstandige), of rekenschap te moeten geven van de verrichte werkzaamheden, zoals dit 
aan de andere categorieën personen opgelegd werd die voor rekening van de eiseres werk-
ten, [sluiten in dit geval het bestaan van een aannemingsovereenkomst niet uit]; de moge-
lijkheid en zelfs het recht om toezicht te houden op de werkzaamheden van de medecon-
tractant, sluiten evenmin het bestaan van een aannemingsovereenkomst uit en zijn niet af-
hankelijk van de mate van dat toezicht, dat soepeler dan wel strikter kan zijn naar gelang 
van de verrichte werkzaamheden. Die van de eiseres vereisen een strikt toezicht, wat door 
het arrest niet wordt ontkend.

Het gebrek aan werkelijke zelfstandigheid op het vlak van de vervangingen in geval 
van onbeschikbaarheid en de omstandigheid dat die vervangingen gepresteerd worden 
door zelfstandige collega's of zelfs door statutaire of contractuele werknemers, doen even-
min ter zake, gelet op de specialisatie van de werkzaamheden die door de medecontrac-
tanten worden verricht en de dringende noodzakelijkheid om een onbeschikbare "ophaler" 
te vervangen.

Noch de verplichting van de eerste verweerder om rekenschap te geven van zijn werke-
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lijk gepresteerde arbeid, zelfs als dat op een gedetailleerde manier moest geschieden, noch 
de omstandigheid dat hij zijn administratieve taken vervulde in de kantoren van de eise-
res, noch het feit dat hij, gezien de kenmerkende eigenschappen van de activiteit, bij het 
begin en bij het einde van de dag naar de zetel moest gaan van het regionale bureau waar-
van hij afhing, noch het "toezicht" dat de eiseres kon houden op de werkelijke prestaties 
van de eerste verweerder, noch het feit dat de vergoeding verschuldigd is bij afwezigheid 
van de eerste verweerder, noch het feit dat hij recht had om de overuren en de extra ge-
presteerde dagen in te halen, zijn afzonderlijk dan wel samen genomen onverenigbaar met 
het bestaan van een aannemingsovereenkomst.

Het arrest, dat de door de partijen aangenomen kwalificatie van aannemings-overeen-
komst verwerpt en deze door de kwalificatie van arbeidsovereenkomst vervangt, miskent 
derhalve het begrip arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 1 van de wet van 27 juni 
1969, alsook, daarenboven, het begrip aannemingsovereenkomst in de zin van de artikelen 
1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek; het arrest, dat weigert de overeenkomst 
toe te passen die de partijen tot wet strekken, schendt bijgevolg artikel 1134 van dat wet-
boek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de kwalificatie 

kunnen uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gege-
ven hebben, kan hij deze door een andere kwalificatie vervangen.

Het arrest verwerpt de kwalificatie van aannemingsovereenkomst die de eise-
res en de eerste verweerder aan hun overeenkomst gegeven hebben en neemt het 
bestaan van een gezagsverhouding in aanmerking, op grond van een geheel van 
feitelijke gegevens, meer bepaald: 1°) de uitoefening, door de eiseres, van de 
mogelijkheid om bevelen aan de eerste verweerder te geven met betrekking tot 
de plaats van tewerkstelling, de dienstverzekering op zaterdagen, het opstellen 
van een gedetailleerd verslag van de verrichte taken en de tijd die dagelijks aan 
de uitvoering ervan besteed wordt, het verplicht volgen van opleidingen en, bij 
verhindering, de verplichting om de toestemming van de dienstverantwoordelijke 
te verkrijgen; 2°) de uitoefening door de eiseres van haar mogelijkheid om toe-
zicht te houden op de werkzaamheden van de eiser door hem te verplichten een 
"aanwezigheidslijst" in te vullen met vermelding van de gepresteerde arbeids-
uren en te "prikken" in de kantoren van de eiseres bij het begin en het einde van 
iedere werkdag; 3°) het toekennen van een vaste maandelijkse vergoeding.

Het arrest beslist bijgevolg wettig dat de eiseres en de eerste verweerder ge-
bonden waren door een arbeidsovereenkomst.

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

9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. T'Kint, Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 357

3° KAMER - 9 juni 2008

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE - ENGAGEMENT - ACTIEF 
ZOEKEN NAAR WERK - OVEREENKOMST - GEVOLG

De werkloze die, in het kader van een procedure van opvolging van het actieve zoekgedrag 
naar werk, een overeenkomst ondertekend heeft en zich ertoe verbonden heeft deze na 
te leven, kan niet meer beweren dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan om zich in  
de arbeidsmarkt te integreren of dat de in de overeenkomst voorgestelde engagementen 
niet  geschikt  noch  aangepast  zijn.  (Art.  59quater,  §5,  eerste  en  tweede  lid 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 2007 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1147, 1148 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 58, §1, eerste lid, 59bis, §1, 59quater, §§1, eerste lid, 5, eerste, tweede en 

vierde lid, 2 en 4, 59quinquies, §§1, eerste lid, 3, 5, eerste en vijfde lid, en 6, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring, in de versie zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 4 juli 2004;

- artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 juli 2004 tot regeling van de wijze van be-
rekening van de werkloosheidsduur van bepaalde werklozen en tot vaststelling van de mo-
dellijst van de acties bedoeld in de artikelen 59quater, §§1, eerste lid, en 5, tweede lid, en 
59quinquies, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet gegrond en bevestigt het vonnis 

dat eisers administratieve beslissing van 20 oktober 2005 vernietigd heeft, op de volgende 
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gronden:
"Krachtens artikel 59quater, §5, nodigt de directeur van het plaatselijk bureau, wanneer 

hij vaststelt dat de werkloze geen voldoende inspanningen heeft verricht om zich te inte-
greren in de arbeidsmarkt, de werkloze uit om een schriftelijke overeenkomst te tekenen 
waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties uit te voeren die van hem verwacht wor-
den tijdens de volgende maanden. De concrete acties vermeld in de overeenkomst wor-
den, rekening houdend met de specifieke situatie van de werkloze en de bestaande criteria 
van de passende dienstbetrekking, door de directeur gekozen uit een modellijst van ver-
plichte en facultatieve acties, opgesteld door de Minister, na advies van het Beheerscomi-
té; 

De werkloze is niet verplicht de voorgestelde overeenkomst te ondertekenen. In dat ge-
val kan tegen hem een uitsluitingsmaatregel genomen worden die hij kan betwisten, met 
name omdat de voorgestelde engagementen geen rekening hielden met zijn specifieke si-
tuatie of omdat hij meent dat die overeenkomst niet op hem van toepassing is, gelet op 
zijn inspanningen om zich te integreren in de arbeidsmarkt. In dit geval heeft de werkne-
mer de voorgestelde overeenkomst ondertekend. Hij kan derhalve niet meer beweren dat 
hij voldoende inspanningen heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt of dat 
de voorgestelde engagementen ongeschikt waren;

Paragraaf 5 van artikel 59quinquies bepaalt dat de directeur, indien hij vaststelt dat de 
werkloze het engagement dat hij is aangegaan in de eerste schriftelijke overeenkomst, niet 
heeft nageleefd, de werkloze van deze negatieve beoordeling informeert, onmiddellijk na 
afloop van de evaluatie of ten laatste tien werkdagen volgend op het gesprek. In dat geval 
wordt de jonge werknemer uitgesloten van het genot van wachtuitkeringen gedurende een 
periode van vier maanden en wordt hem een nieuwe overeenkomst voorgesteld;

[De verweerder] heeft eerst drie jaar algemeen onderwijs in het IPES gevolgd en daarna 
twee jaar hotelschool in de CEFA. Hij heeft zich als werkzoekende ingeschreven in no-
vember 1999, d.i. op een leeftijd van achttien jaar. Zijn opleiding is beperkt. Hij woont in 
Limburg en heeft geen rijbewijs;

In dit geval meent [de eiser] dat [de verweerder] zijn tweede engagement niet heeft na-
geleefd, dat met name erin bestond spontaan te solliciteren en zich in vier uitzend-, wer-
vings- of selectiebureaus in te schrijven en in te gaan op de verschillende voorgestelde 
werkaanbiedingen. [De verweerder] heeft zich pas in augustus 2005 in twee uitzendbu-
reaus ingeschreven. Hij geeft daarvoor als uitleg dat hem aangeraden werd eerst een oplei-
ding te volgen, wat best mogelijk is. Hij heeft die inspanning niet voortgezet, omdat hij de 
indruk had dat deze zinloos was. Het [arbeids]hof kan aannemen dat de [verweerder], aan 
wie te verstaan was gegeven dat zijn inspanning zinloos was, deze heeft stopgezet;

[De eiser] is tevens van oordeel dat hij het derde engagement niet is nagekomen, dat 
erin bestond de werkaanbiedingen op te volgen op gespecialiseerde internetsites of op in-
ternetsites van bedrijven of organisaties, en vervolgens te solliciteren naar ten minste acht 
openstaande betrekkingen, naar rata van twee openstaande betrekkingen per maand. De 
werknemer beweert dat hij de werkaanbiedingen geraadpleegd heeft op de Forem-website 
en dat hij naar een betrekking bij de post gesolliciteerd heeft in april 2005. Hij legt uit dat 
hij zijn engagement niet is kunnen nakomen, omdat hij geen vacatures gevonden heeft die 
aan zijn verwachtingen voldeden. [De verweerder] kan niet verweten worden dat hij niet 
naar meer betrekkingen gesolliciteerd heeft, aangezien er geen waren die met zijn capaci-
teiten overeenstemden;

[De eiser] beslist dat [de verweerder] het vierde engagement niet is nagekomen, dat erin 
bestond één of meer andere acties te ondernemen, meer bepaald in de gemeente Dolhain 
te solliciteren naar een betrekking als gemeentelijk beambte of werkman;

[De verweerder] verklaart dat hij van plan is te verhuizen en dus het nut van deze in-
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spanning niet meer inzag. Er was weinig kans dat [de verweerder] in dienst genomen zou 
worden door de gemeente Dolhain, omdat hij zinnens was die gemeente te verlaten;

Daarenboven wijst  het  [arbeids]hof erop dat [de verweerder] een bromfiets gekocht 
heeft om zijn kansen op het vinden van werk te verhogen. [De verweerder] verklaart ook 
dat hij verschillende opleidingen heeft willen volgen en daarom naar de Forem is gegaan. 
Op 30 september 2005 heeft hij bij de Forem een aanvraag ingediend voor een opleiding 
tot stukadoor;

Net als de eerste rechters oordeelt het [arbeids]hof dat [de verweerder] de overeen-
komst grotendeels is nagekomen en dat hem niet verweten kan worden dat hij niet is inge-
gaan op werkaanbiedingen die hem niet pasten".

Grieven
Krachtens artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 

zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de 
werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoe-
ken naar werk, moet de werkloze, om uitkeringen te genieten, actief naar werk zoeken en 
moet hij als werkzoekende ingeschreven zijn en blijven.

Krachtens artikel 59bis, §1, van dat koninklijk besluit houdende de werkloosheids-re-
glementering, volgt de directeur van het werkloosheidsbureau het actieve zoekgedrag naar 
werk op van de volledig werkloze die aan de in dat artikel opgesomde voorwaarden vol-
doet.

Ten vroegste wanneer de voorwaarden bedoeld in artikel 59bis vervuld zijn, nodigt de 
directeur de werkloze schriftelijk uit voor een gesprek op het werkloosheidsbureau met als 
doel de inspanningen te evalueren die hij heeft verricht om zich te integreren in de ar-
beidsmarkt (artikel 59quater, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit houdende de werk-
loosheidsreglementering).

Indien hij vaststelt dat de werkloze geen voldoende inspanningen heeft verricht om zich 
te integreren in de arbeidsmarkt, informeert hij de werkloze over deze negatieve evaluatie 
en nodigt hem bovendien uit om een schriftelijke overeenkomst te tekenen waarin hij zich 
ertoe verbindt de concrete acties uit te voeren die van hem verwacht worden tijdens de 
volgende maanden (artikel 59quater, §5, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit).

De concrete acties vermeld in de in het eerste lid van artikel 59quater, §5, bedoelde 
overeenkomst worden door de directeur, rekening houdend met de specifieke situatie van 
de werkloze en de bestaande criteria van de passende dienstbetrekking, gekozen uit een 
modellijst van verplichte en facultatieve acties, opgesteld door de Minister, na advies van 
het Beheerscomité (artikel 59quater, §5, tweede lid). Krachtens artikel 3 van het ministeri-
eel besluit van 5 juli 2004, is die modellijst opgenomen als bijlage bij het onderhavig be-
sluit en bevat zij een verplichte actie en ten minste twee acties die gekozen worden in een 
lijst, in samenspraak tussen de werkzoekende en de bevoegde ambtenaar. Hierin wordt be-
paald dat "het rooster voldoende ruimte biedt om rekening te houden met de arbeids-
marktsituatie in de subregio van de werkzoekende, de leeftijd, de specifieke sociale en fa-
miliale situatie en het scholingsniveau. Er wordt tevens rekening gehouden met de moge-
lijkheden waarover de werkzoekende beschikt inzake mobiliteit en kinderopvang. Het en-
gagement zal tevens verder variëren naargelang de vaardigheden waarover de werkzoe-
kende beschikt".

Aan de werkloze wordt meegedeeld dat hij, ten vroegste na het verstrijken van een ter-
mijn van vier maanden, die aanvangt de dag na de ondertekening van de overeenkomst, 
opnieuw zal opgeroepen worden voor een gesprek met het oog op de evaluatie van zijn 
actieve zoekgedrag naar werk en van de naleving van de verbintenis die hij is aangegaan 
in de in het eerste lid bedoelde schriftelijke overeenkomst (artikel 59quater, §5, vierde lid, 
van het Werkloosheidsbesluit).
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Ten vroegste na het verstrijken van een termijn van vier maanden die aanvangt de dag 
na de in artikel 59quater bedoelde ondertekening van de overeenkomst, nodigt de direc-
teur de werkloze die de in artikel 59quater, §5 bedoelde overeenkomst heeft onderschre-
ven, schriftelijk uit voor een tweede gesprek op het werkloosheidsbureau, om de inspan-
ningen te evalueren die hij heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, over-
eenkomstig de verbintenis die hij in de voormelde overeenkomst is aangegaan (artikel 59-
quinquies, §1, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit).

Tijdens het onderhoud evalueert de directeur de naleving door de werkloze van de ver-
bintenis die hij is aangegaan in de in artikel 59quater, §5 bedoelde schriftelijke overeen-
komst (artikel 59quinquies, §3, van het Werkloosheidsbesluit). Indien de directeur vast-
stelt dat de werkloze de verbintenis die hij is aangegaan in de in artikel 59quater, §5 be-
doelde overeenkomst, niet heeft nageleefd, informeert hij de werkloze van deze negatieve 
beoordeling en nodigt hij hem uit om een nieuwe schriftelijke overeenkomst te onderteke-
nen (artikel 59quinquies, §5, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit).

De werkloze die de in het eerste lid van §5 van artikel 59quinquies van het werkloos-
heidsbesluit bedoelde (tweede) schriftelijke overeenkomst ondertekent, vormt bovendien 
het voorwerp van een tijdelijke maatregel tot ontzegging van uitkeringen overeenkomstig 
de bepalingen van de zesde en de zevende paragraaf van artikel 59quinquies (artikel 59-
quinquies, §5, vijfde lid, van het Werkloosheidsbesluit): zo wordt, in het in artikel 59quin-
quies, paragraaf 5, vijfde lid, bedoelde geval, de jonge werknemer uitgesloten van het ge-
not van wachtuitkeringen gedurende een periode van 4 maanden, gerekend van datum tot 
datum (artikel 59quinquies, §6, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit).

Uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerder wachtuitkeringen geniet sinds de maand augustus 2000 en nog nooit 

heeft gewerkt,
- de nieuwe opvolgingsprocedure op hem is toegepast om zijn actief zoekgedrag naar 

werk te stimuleren,
- hij in de loop van die procedure is verzocht om een schriftelijke overeenkomst te on-

dertekenen waarin hij zich ertoe verbond de volgende concrete acties te ondernemen:
1. Opnieuw contact opnemen met de Forem/Orbem/Arbeitsamt;
2. Spontaan solliciteren en zich inschrijven bij vier uitzend-, wervings- of selectiebu-

reaus en ingaan op werkaanbiedingen, naar rata van één uitzendbureau per maand;
3. Vacatures opvolgen via gespecialiseerde internetsites of internetsites van bedrijven 

of organisaties en vervolgens solliciteren naar ten minste acht openstaande betrekkingen, 
naar rata van twee betrekkingen per maand;

4. Een of meerdere andere acties ondernemen, meer bepaald: zich inschrijven bij de ge-
meente Dolhain voor een betrekking als gemeentelijk beambte of werkman.

Overeenkomstig  artikel  59quinquies,  §5,  tweede  lid,  van  het  Werkloosheidsbesluit, 
werden die acties gekozen uit een modellijst van verplichte en facultatieve acties, opge-
steld bij ministerieel besluit van 5 juli 2004 en opgenomen als bijlage bij dat ministerieel 
besluit, rekening houdend met de specifieke situatie van de werkloze en de bestaande cri-
teria van passende dienstbetrekking. 

Wanneer de werkloze een dergelijke overeenkomst ondertekend heeft,  zullen de in-
spanningen die hij geleverd heeft om zich in de arbeidsmarkt te integreren, door de direc-
teur na een periode van vier maanden, die aanvangt de dag na de ondertekening van de 
overeenkomst, geëvalueerd worden "overeenkomstig de verbintenis die hij in de voormel-
de overeenkomst is aangegaan" (artikel 59quinquies, §1, eerste lid, van het Werkloos-
heidsbesluit).



Nr. 357 - 9.6.08 HOF VAN CASSATIE 1499 

Die overeenkomst, die is opgesteld rekening houdend met de persoonlijke situatie van 
de verweerder en met de situatie op de arbeidsmarkt, strekt de partijen die deze hebben 
aangegaan tot wet, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig de bepalingen betreffende de procedure inzake het actieve zoekgedrag 

naar werk, vervat in de in het middel bedoelde artikelen en meer bepaald in de in dat on-
derdeel bedoelde bepalingen, bevat de overeenkomst die de werkloze uitgenodigd wordt 
te ondertekenen, de concrete acties die van hem in de loop van de volgende maanden ver-
wacht worden en die de directeur, rekening houdend met de specifieke situatie van de 
werkloze en met de bestaande criteria van de passende dienstbetrekking, kiest uit een mo-
dellijst van acties, opgemaakt krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 juli 
2004.

De verweerder betwistte niet dat die acties in overleg waren gekozen, rekening hou-
dend met zijn specifieke situatie en met de arbeidsmarkt, overeenkomstig de bepalingen 
van het werkloosheidsbesluit en van het ministerieel besluit van 5 juli 2004.

Hij kon dus niet meer beweren dat hij voldoende inspanningen had gedaan om zich in 
de arbeidsmarkt te integreren of dat de voorgestelde engagementen niet geschikt waren. 
Hij diende alleen aan te tonen dat hij zijn overeenkomst had nageleefd.

Het arrest beslist dat de overeenkomst "door [de verweerder] grotendeels is nageko-
men", door zijn verklaringen aan te nemen over de "nutteloosheid" om het tweede engage-
ment na te komen of " het ontbreken van vacatures die aan zijn verwachtingen voldeden" 
om het derde engagement na te komen, of nog "het gebrek aan belang" van het vierde en-
gagement.

Zo stelt het arrest het geschikt karakter in vraag van de engagementen die de verweer-
der in het kader van de overeenkomst vrij heeft aangegaan teneinde zijn actief zoekgedrag 
naar werk en zijn inspanningen om zich in de arbeidsmarkt te integreren, te evalueren, en 
schendt het bijgevolg de bepalingen van het werkloosheidsbesluit en van het ministerieel 
besluit die in dit middel en meer bepaald in dit onderdeel bedoeld worden, in zoverre de 
controle van de rechter op de naleving van die bepalingen alleen de vraag betreft of de 
werkloze de bewoordingen van zijn overeenkomst heeft nageleefd, zonder dat hij mag na-
gaan of die engagementen geschikt en aangepast aan de situatie van de werkloze zijn ge-
bleken (schending van de in het middel bedoelde artikelen van het werkloosheidsbesluit 
betreffende de opvolging van het actieve zoekgedrag naar werk, meer bepaald van artikel 
59quater, §5, eerste en tweede lid, van het werkloosheidsbesluit, alsook van artikel 3 van 
het ministerieel besluit van 5 juli 2004).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 59quater, §5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het is ingevoegd bij het 
koninklijk besluit van 4 juli 2004, bepaalt dat de directeur, indien hij vaststelt dat 
de werkloze geen voldoende inspanningen heeft verricht om zich te integreren in 
de arbeidsmarkt, de werkloze over deze negatieve evaluatie informeert; de werk-
loze wordt bovendien uitgenodigd om een schriftelijke overeenkomst te tekenen 
waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties uit te voeren die van hem ver-
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wacht worden tijdens de volgende maanden.
Het tweede lid van die paragraaf bepaalt dat de concrete acties vermeld in de 

in het eerste lid bedoelde overeenkomst door de directeur gekozen worden, reke-
ning houdend met de specifieke situatie van de werkloze en de bestaande criteria 
van de passende dienstbetrekking, uit een modellijst van verplichte en facultatie-
ve acties, opgesteld door de Minister, na advies van het Beheerscomité.

Uit die bepalingen volgt dat de werkloze, zodra hij de overeenkomst onderte-
kend heeft en zich ertoe verbonden heeft deze na te leven, niet meer kan beweren 
dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan om zich in de arbeidsmarkt te inte-
greren of dat de in de overeenkomst voorgestelde engagementen niet geschikt of 
aangepast zijn.

Wanneer de rechter kennisneemt van het beroep van de werkloze tegen de be-
slissing van de directeur van het plaatselijk werkloosheidsbureau die, krachtens 
artikel 59quinquies, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, de inspanningen evalueert die de werkloze gedaan heeft om zich in de ar-
beidsmarkt te integreren, overeenkomstig de verbintenis die hij in de overeen-
komst is aangegaan, kan hij het geschikt of aangepast karakter van de door de 
overeenkomst opgelegde voorwaarden niet beoordelen, maar is hij wel bevoegd 
om na te gaan of de werkloze zich ernaar gedragen heeft.

Om te beslissen dat "[de verweerder] de overeenkomst grotendeels is nageko-
men", overweegt het arrest dat "het [arbeids]hof kan aannemen dat de [verweer-
der], aan wie te verstaan was gegeven dat [het] zinloos was [...] om zich in vier 
uitzendbureaus in te schrijven, [die inspanning] heeft stopgezet [...], omdat hij de 
indruk had dat deze zinloos was", en dat het "vierde engagement [van de over-
eenkomst], dat erin bestond [...] zich bij de gemeente Dolhain in [te] schrijven 
voor een betrekking", niet is nagekomen, aangezien "er weinig kans was dat [de 
verweerder] in dienst genomen zou worden door de gemeente [...], omdat hij zin-
nens was die gemeente te verlaten, [en de verweerder] verklaart dat hij [...] het 
nut van deze inspanning niet meer inzag".

Het arrest, dat het geschikt en gepast karakter van de engagementen in vraag 
stelt die de verweerder in het kader van de overeenkomst met de eiser heeft aan-
gegaan, overschrijdt de grenzen van de controle die het arbeidshof diende uit te 
oefenen op de naleving, door de verweerder, van de bepalingen van de overeen-
komst en schendt derhalve de in dit onderdeel bedoelde bepalingen.

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

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

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 358

3° KAMER - 9 juni 2008

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - SOCIALE BIJDRAGEN - 
VERMINDERING - TERUGBETALING - OVERDRACHT VAN PERSONEEL - UITLEGGING

De werkgever  die  een vermindering  van sociale  bijdragen  genoten heeft,  moet  de  ten  
onrechte  verkregen  voordelen  geheel  of  gedeeltelijk  terugbetalen,  indien  de  netto-
aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van een overdracht van personeel, die  
in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het 
arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat. (Art. 6 
Wet 3 april 1995)

(R.V.A. T. TECHNI-PACK N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0099.F)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 2 en 6 van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot be-

vordering van de tewerkstelling, meer bepaald artikel 6, zoals het is gewijzigd, met inwer-
kingtreding op 1 januari 1995, door artikel 28, §1, van de wet van 13 februari 1998;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van de modalitei-
ten om te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden tot vermindering van R.S.Z.-werkge-
versbijdragen ingevolge een tewerkstellingsakkoord;

- de artikelen 29, §1, en 30 van de wet van 26 juli 1996 (II) tot bevordering van de 
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, artikel 29 
zowel vóór als na de wijziging ervan bij artikel 26 van de wet van 13 februari 1998 (in-
werkingtreding op 1 januari 1997) en artikel 30 zowel vóór als na de wijziging ervan bij 
artikel 183 van de wet van 22 februari 1998 (inwerkingtreding op 11 augustus 1996);

- het koninklijk besluit van 17 juli 1997 tot uitvoering van artikel 30, §4, van de voor-
melde wet van 26 juli 1996;

- de richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpas-
sing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers b? overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemin-
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gen of vestigingen, meer bepaald artikel 1, a) en b),van die richtlijn;
- collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van 

de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van 
ondernemingen, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 32ter van 2 de-
cember 1986, 32quater van 19 december 1989 en 32quinquies van 13 maart 2002, meer 
bepaald artikel 1, 1°;

- het voormelde koninklijk besluit van 25 juli 1985 waarbij de voormelde Europese 
richtlijn 2001/23 en de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 
1985 verbindend worden verklaard.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van 

de eiser ongegrond die ertoe strekt te doen zeggen dat de verweerster, in het kader van de 
akkoorden tot bevordering van de tewerkstelling, niet wettig een vermindering van de bij-
dragen heeft kunnen genieten voor de vier kwartalen van het jaar 1995 en voor de vier 
kwartalen van het jaar 1996 en, bijgevolg, volgens het proces-verbaal van vrijwillige ver-
schijning van 2 november 2002, de betaling te verkrijgen van bijdragen tot beloop van 
51.904,44 euro, in hoofdsom, van bijdrageopslagen tot beloop van 5.190,39 euro en van 
interest tot beloop van 15.069,87 euro, op de volgende gronden:

"In het Belgisch Staatsblad van 22 april 1995 is de wet van 3 april 1995 houdende 
maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling bekendgemaakt;

Artikel 1, eerste paragraaf, van die wet bepaalt: 'deze titel is van toepassing op de werk-
gevers en de werknemers op wie de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, van toepassing is';

Artikel 2 van die wet bepaalt: 'de werkgevers die ter uitvoering van een akkoord geslo-
ten overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 gesloten 
in  de Nationale Arbeidsraad op 20 december  1994,  een netto-aangroei  van het  aantal 
werknemers en daarenboven tenminste een gelijkwaardig arbeidsvolume aantonen, dit in 
vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van 1994, hebben voor elke nieuw aan-
geworven werknemer, aangeworven na 31 december 1994, recht op een vermindering van 
de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid van 37.500 frank per trimester'; de wet be-
paalde dat de voordelen ten laatste tot 31 december 1996 toegekend konden worden;

[...] In het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996 is de wet van 26 juli 1996 tot be-
vordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentiever-
mogen bekendgemaakt;

[...] De wet van 26 juli 1996 neemt grotendeels de bepalingen van de wet van 3 april 
1995 over;

Artikel 30 van de wet preciseert met name dat de werkgevers die een netto-aangroei 
van het aantal werknemers en daarenboven van ten minste een gelijkwaardig arbeidsvolu-
me aantonen, dit in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het jaar 1996, 
voor elke na 1996 aangeworven werknemer, recht hebben op een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid;

Paragraaf 4 van de wet preciseert dat de Koning bepaalt wat dient te worden verstaan 
onder gelijkwaardig arbeidsvolume en onder netto-aangroei van het aantal werknemers;

Het koninklijk besluit van 17 juli 1997 tot uitvoering van artikel 30, §4, van de voor-
melde wet van 26 juli 1996 bepaalt: 'Onder netto-aangroei van het aantal werknemers in 
de zin van artikel 30, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgele-
genheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen moet worden ver-
staan, de vermeerdering ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het jaar 
1996 van het aantal werknemers die op de laatste dag van het betrokken kalenderkwartaal 
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met de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst...';
Die tekst stemt overeen met die van artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 

houdende uitvoering van de wet van 3 april 1995;
Artikel 26 van de wet van 13 februari 1998 vervangt artikel 29, §1, van de wet van 26 

juli 1996 en preciseert dat de bij het oude artikel 29 bedoelde werkgevers voor elk van de 
vier kwartalen van 1996 werknemers tewerkgesteld moeten hebben;

Dit nieuwe artikel verwoordt het toepassingsgebied van de wet op een andere manier;
Artikel 67 van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999) 

bepaalt: 'Artikel 26 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering 
van de tewerkstelling heeft uitwerking op 1 januari 1997';

De wet van 25 januari 1999 had als enig doel de wetgevende wijziging van de wet 13 
februari 1998 te laten terugwerken;

b) Artikel 6 van de wet van 3 april 1995 bepaalt dat, indien vastgesteld wordt dat ak-
koorden gesloten met toepassing van deze titel niet zijn nagekomen of indien wordt vast-
gesteld dat de netto-aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van transfers binnen 
ondernemingen die behoren tot dezelfde groep of dezelfde economische entiteit, de werk-
gever tot terugbetaling gehouden zal zijn van het geheel of gedeelte van de ten onrechte 
ontvangen voordelen;

Dat artikel 6 is gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 13 februari 1998;
De bewoordingen 'het gevolg is van transfers binnen ondernemingen die behoren tot 

dezelfde groep of dezelfde economische entiteit' zijn vervangen door de woorden 'het ge-
volg is van de opslorping of de fusie van één of meerdere werkgevers of van de over-
dracht van personeel die in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een 
vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de over-
dracht voorafgaat';

c) Er moet te dezen worden onderzocht of er een fusie, een totale of een gedeeltelijke 
overname van andere ondernemingen door de [verweerster] heeft plaatsgevonden;

Het oorspronkelijk formulier met de aanvraag tot inschrijving bevat geen enkele ver-
melding, in het Frans, betreffende de gedeeltelijke overnames van de vennootschappen 
Technipack en Eti-Relief;

Er is geen enkele aanwijzing van enige voorafgaande inschrijving bij [de eiser];
Negen werknemers van de vennootschap Technipack en eenentwintig van de vennoot-

schap Eti-Relief zijn overgenomen;
Er is echter alleen een aanvraag van vermindering voor de 'nieuwe werknemers' en voor 

de werknemers die zijn overgenomen van de vennootschap Eti-Relief;
Geen enkele werknemer van de vennootschap Technipack werd in de aanvraag opgeno-

men;
Daarenboven moet worden onderzocht of er een overgang binnen ondernemingen heeft 

plaatsgevonden, in de zin van de Europese richtlijn 2001/23 [zie artikel 1, a) en b)] en van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis (zie artikel 1, 1°);

[...]  Voor overgang is noch een volmaakte overeenstemming van activiteit noch een 
volmaakte overeenstemming van entiteit vereist;

Niet alle onderdelen van de entiteit moeten overgaan, wel een groot gedeelte daarvan, 
met name die welke vereist zijn voor de voortzetting van de economische activiteit;

Op grond van de overname van eenentwintig werknemers en enkele machines kan te 
dezen niet worden beweerd dat de nieuwe vennootschap Techni-Pack, [de verweerster], 
de voornaamste personeelsleden van de vennootschap Eti-Relief heeft overgenomen;
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In zijn besluit is het [arbeids]hof, net als de heer advocaat-generaal, de mening toege-
daan dat niet is voldaan aan de bij wet bepaalde voorwaarden om de [verweerster] het 
voordeel van artikel 2 van de wet van 3 april 1995 te weigeren".

Grieven
Het  bestaan van een "overdracht  van personeel die in hoofde van de overdragende 

werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het arbeidsvolume", bedoeld in artikel 
6 van de wet van 3 april 1995, zoals gewijzigd door artikel 28, §1, van de wet van 13 fe-
bruari 1998, met inwerkingtreding op 1 januari 1995, veronderstelt geenszins het bestaan 
van een overdracht van personeel binnen ondernemingen die tot dezelfde groep behoren 
in de zin van de richtlijn 2001/23 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

Het arrest merkt zelf op dat de woorden "het gevolg is van transfers binnen onderne-
mingen die behoren tot dezelfde groep" in artikel 6 van de wet van 3 april 1995, overeen-
komstig artikel 28, §1, van de wet van 13 februari 1998 vervangen door de woorden "het 
gevolg is van [...] de overdracht van personeel die in hoofde van de overdragende werkge-
ver aanleiding gaf tot een vermindering van het arbeidsvolume".

Aldus zal een werkgever aan wie het personeel van een andere onderneming geheel of 
gedeeltelijk is overgedragen en die een vermindering van de sociale bijdragen heeft geno-
ten wegens de verhoging van het aantal werknemers, krachtens artikel 6 van de wet van 3 
april 1995, gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 13 februari 1998, dat voordeel moeten 
terugbetalen "indien wordt vastgesteld dat de netto-aangroei van het aantal werknemers in 
hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het ar-
beidsvolume  (en  bijgevolg  van  het  tewerkgestelde  personeel)  in  vergelijking  met  het 
kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat".

Zoals het arrest vaststelt,  heeft  de wet van 26 juli  1996 (II)  tot bevordering van de 
werkgelegenheid, die van toepassing is op de bijdragen die verschuldigd zijn voor de 
kwartalen van 1996 en 1997, de bepalingen van de wet van 3 april 1995 grotendeels over-
genomen, en heeft artikel 28 van die wet de draagwijdte van artikel 6 van de wet van 3 
april 1995 niet gewijzigd, maar heeft het die slechts gepreciseerd door bepaalde woorden 
van die bepaling te vervangen.

De verplichting om de bijdrageverminderingen terug te betalen, is dus geenszins afhan-
kelijk van het bestaan van een overdracht van personeel "binnen ondernemingen die beho-
ren tot dezelfde groep of dezelfde economische entiteit". Volgens dat gewijzigde artikel 6 
bestaat die verplichting zodra er sprake is van overdracht van personeel van een onderne-
ming naar een andere en van een vermindering van het arbeids- (en personeels)volume 
binnen de overdragende onderneming.

In dit laatste geval vindt er immers geen netto-aangroei van het aantal tewerkgestelde 
werknemers plaats en bestaat er dus geen grond om de bij de wetten van 3 april 1995 en 
26 juli 1996 bepaalde bijdrageverminderingen toe te kennen, aangezien de bepalingen van 
die wetten, volgens hun titel, zijn ingevoerd " tot bevordering van de tewerkstelling", zo-
dat zij niet van toepassing zijn wanneer er geen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden, 
maar het personeel slechts van een onderneming aan een andere overgedragen wordt.

Om te bepalen of de rechtsvordering van de eiser tot terugbetaling van de voor de jaren 
1995 en 1996 ten onrechte verkregen voordelen kon worden aangenomen, diende het ar-
beidshof dus niet te onderzoeken of er een overdracht van personeel was gebeurd "binnen 
ondernemingen  die  tot  dezelfde  groep  behoren"  in  de  zin  van  de  Europese  richtlijn 
2001/23 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, maar alleen of de verhoging 
van het aantal werknemers bij de verweerster, volgens het gewijzigde artikel 6 van de wet 
van 3 april 1995, aanleiding had gegeven tot een vermindering van het arbeidsvolume bij 
de vennootschap Eti-Relief (artikel 6 van de wet van 3 april 1995).

De beslissing volgens welke de rechtsvordering van de eiser tot terugbetaling van de 
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bijdrageverminderingen die voor de jaren 1995 en 1996 aan de verweerster zijn toege-
kend, niet gegrond is omdat er geen "gehele of gedeeltelijke overname (van de vennoot-
schap Eti-Relief) door de [verweerster]" is  gebeurd of omdat, met andere woorden, er 
geen " overdracht van een onderneming" is gebeurd, een overdracht "binnen onderne-
ming(en) in de zin van de Europese richtlijn 2001/23 en van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 32bis", is dus niet naar recht verantwoord (schending van alle, in de aanhef 
van het middel aangegeven wettelijke bepalingen, meer bepaald van artikel 6 van de wet 
van 3 april 1995, zoals het vanaf 1 januari 1995 door artikel 28, §1, van de wet van 13 fe-
bruari 1998 is gewijzigd, alsook van artikel 30, §4, van de wet van 26 juli 1996 (II) en van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1997 tot uitvoering van die vierde paragraaf).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door de verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid: het middel is onduidelijk:
Het middel, dat berust op de bewering dat de verplichting om de bijdragever-

minderingen terug te betalen, volgens artikel 6 van de wet van 3 april 1995 hou-
dende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, zoals het met ingang 
van 1 januari 1995 is gewijzigd door de wet van 13 februari 1998 houdende be-
palingen tot bevordering van de tewerkstelling, bestaat zodra er sprake is van 
overdracht van personeel van een onderneming aan een andere en van verminde-
ring van het arbeidsvolume, is niet onduidelijk wat betreft de uitlegging van die 
bepaling, waarop het de onwettigheid grondt die het het arrest verwijt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Grondslag van het middel
Artikel 6 van de wet van 3 april 1995 bepaalt dat, indien wordt vastgesteld dat 

de netto-aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van de overdracht van 
personeel die in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een 
vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de 
overdracht voorafgaat, de werkgever tot terugbetaling gehouden zal zijn van het 
geheel of gedeelte van de ten onrechte ontvangen voordelen.

Opdat er sprake zou zijn van overdracht van personeel waardoor voor de over-
dragende werkgever het arbeidsvolume is verminderd, vereist die bepaling het 
bestaan  niet  van  een  overdracht  van  personeel  in  de  zin  van  de  richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers b? overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van on-
dernemingen of vestigingen, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen.

Het arrest dat de door de eiser tegen de verweerster ingestelde rechtsvordering 
tot terugbetaling van de bijdrageverminderingen voor de jaren 1995 en 1996 ver-
werpt, op grond dat er geen "overdracht binnen ondernemingen in de zin van de 
Europese richtlijn 2001/23 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis" 
is gebeurd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 359

3° KAMER - 9 juni 2008

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESLISSING - VERGISSING - 
WERKLOZE - GEEN RECHTEN - VERBETERING - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - 
GEVOLG

2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESLISSING - VERGISSING - 
UITBETALINGSINSTELLING - FOUT - NALATIGHEID

1º Artikel 17 W. 11 april 1995, verbiedt de uitbetalingsinstelling niet om, t.g.v. een nieuwe 
beslissing  over  de  rechten van  de  werkloze,  op  te  treden  teneinde  de  ten  onrechte 
betaalde bedragen terug te vorderen. (Art. 17 Wet 11 april 1995)

2º In de zin van artikel 167, §1, eerste lid, 4° Werkloosheidsbesluit 1991, wordt de uitgave  
die  het  gevolg  is  van  een  fout  of  een  nalatigheid  die  uitsluitend  aan  de 
uitbetalingsinstelling te wijten is, verworpen zonder mogelijkheid tot terugvordering van 
de ten onrechte betaalde bedragen.  (Art.  167, §1, eerste lid,  4° Werkloosheidsbesluit 
1991)

(H.V.W. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0113.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen



Nr. 359 - 9.6.08 HOF VAN CASSATIE 1507 

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 17 en 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest 

van de sociaal verzekerde (hierna ook afgekort als "het handvest");
- de artikelen 24, §2, 2°, 26, eerste lid, 142 (zoals het thans van toepassing is en ook zo-

als het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 6 februa-
ri 2003, in werking getreden op 1 april 2003), 160, §1, tweede lid, 164, 166, 167, §1, eer-
ste lid, 3° en 4°, en 2, eerste en tweede lid, en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en bevestigt het beroe-

pen vonnis, dat voor recht had gezegd dat er geen grond bestond tot terugbetaling van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die ontvangen waren in de periode van 1 septem-
ber 2002 tot 31 januari 2003, op grond dat

"Artikel 160, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, bepaalt 
dat: [...];

Artikel 167, §2, 3°, van datzelfde koninklijk besluit neemt dat beginsel over, door te be-
palen dat: [...];

Artikel 167, §2, 4°, van datzelfde koninklijk besluit bepaalt, van zijn kant, dat: [...];
Wat betreft artikel 167, §1, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, kan 

het arbeidshof zich alleen maar aansluiten bij het advies dat op de zitting van 7 juni 2007 
is gegeven door mevrouw de eerste advocaat-generaal Bonheure, die beklemtoonde hoe 
eigenaardig de redenering van de [eiseres] wel niet was, wanneer zij meende dat zij zich 
weliswaar had vergist (wat [de eiseres] niet betwist), maar dat die vergissing niet de enige 
oorzaak was voor de verwerping van de betalingen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening;

(De eiseres) meent immers dat de verwerping van de uitgaven door de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening vooral te wijten is aan het feit dat [de verweerster] geen recht had op 
een uitkering met code 54 [...];

[De eiseres] toont te dezen geenszins aan dat iemand anders dan zijzelf een (materiële 
of juridische) vergissing heeft begaan in deze zaak (beslist niet [de verweerster]), om de 
toepassing van artikel 167, §2, 4°, te verwerpen (zie supra voor de tekst van die bepaling), 
ten voordele van 3°, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de uitbetalingsinstellingen aansprakelijk 
zijn voor de betalingen die zij verricht hebben met miskenning van de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen. Paragraaf 2 van voormeld artikel 167 bepaalt immers dat, in het bij 
artikel 167, §1, 3°, bedoelde geval, 'de uitbetalingsinstelling zich op de werkloze kan ver-
halen voor de ten onrechte betaalde sommen'. Diezelfde bepaling bepaalt dat, in het geval 
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°, , 'de uitbetalingsinstelling zich niet op de werkloze 
kan verhalen voor de betaalde sommen';

Gelet op het voorgaande, oordeelt het [arbeids]hof dat het hoger beroep niet gegrond is, 
ongeacht of men steunt op de bepalingen van het handvest van de verzekerde (artikel 17) 
of op artikel 167, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer een instelling van sociale zekerheid een beslissing tot  toekenning van een 

prestatie heeft genomen en vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juri-
dische of materiële vergissing, neemt zij op eigen initiatief een nieuwe beslissing die uit-
werking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onver-
minderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring (artikel 17, eerste lid, 
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van het handvest).
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de ver-

gissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag 
van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht (artikel 17, tweede lid, van het handvest).

Dat artikel 17 van het handvest maakt deel uit van de onderafdeling 3, genaamd "Her-
ziening", van afdeling 2, "Beslissingen en onmiddellijke uitvoering", van hoofdstuk III, 
genaamd "Toekenningsprocedure", van het handvest, en heeft dus betrekking op de beslis-
singen tot toekenning van socialezekerheidsprestaties.

Welnu, wat betreft de verzekering van de werknemers tegen het werkloosheidsrisico 
worden de beslissingen tot toekenning van die prestaties genomen door de directeur van 
het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (artikel 142 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991).

De uitbetalinginstellingen, zoals de eiseres, hebben alleen tot opdracht aan de werkne-
mer de uitkeringen en de andere prestaties die hem toekomen, uit te betalen op grond van 
de aanduidingen vermeld op de uitkeringskaart bedoeld in artikel 146, met inachtneming 
van de wettelijke en de reglementaire bepalingen (artikel 24, §2, 2°, van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991).

Die verplichting wordt herhaald in artikel 160, §1, tweede lid, van datzelfde koninklijk 
besluit, dat bepaalt dat de uitbetalingsinstelling de uitkeringen betaalt met inachtneming 
van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Krachtens artikel 26, eerste lid, van dat koninklijk besluit, zijn de uitbetalingsinstellin-
gen verantwoordelijk voor de sommen die door de Rijksdienst worden voorgeschoten 
voor de betaling van de uitkeringen en moeten ze de aanwending ervan rechtvaardigen. 
Zo worden de uitgaven van de uitbetalingsinstellingen gecontroleerd door de Rijksdienst 
volgens de procedure bepaald in artikel 164 van datzelfde koninklijk besluit.

Artikel 18bis van het handvest bepaalt uitdrukkelijk dat de Koning bepaalt voor welke 
regelingen van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rech-
ten, genomen ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties, 
niet als een nieuwe beslissing wordt beschouwd voor de toepassing van de artikelen 17 en 
18. 

Artikel 166, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 30 april 1999, bepaalt, met toepassing van dat artikel 18-
bis, dat de in het eerste lid bedoelde beslissingen (te weten, de beslissingen bedoeld in ar-
tikel 164) voor de toepassing van de artikelen 17 en 18 van het handvest niet als nieuwe 
beslissingen worden beschouwd.

In haar verzoekschrift in hoger beroep had de eiseres aangevoerd: "Wat hier bedoeld 
wordt, is de beslissing die genomen wordt na verificatie door de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening van de betalingen aan de werklozen door de uitbetalingsinstellingen, waarvan 
de inhoud op een zeer precieze wijze geregeld wordt door de artikelen 164 en volgende 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Artikel 166, tweede lid, van het konink-
lijk besluit [van 25 november 1991] bepaalt dus, met toepassing van artikel 18bis van het 
handvest, dat de beslissingen die voortvloeien uit de verificatie van de uitgaven, geen be-
slissingen zijn in de zin van de artikelen 17 en 18 van het handvest".

Immers, "de beslissingen bedoeld in artikel 164 zijn, met name, die welke de door de 
uitbetalingsinstellingen gedane uitgaven geheel of gedeeltelijk verwerpen".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres een vergissing 
heeft begaan door aan de verweerster hogere uitkeringen uit te betalen dan die welke haar 
waren toegekend door een beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau van de 
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Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Het arrest beslist dat "niet kan worden [...] beweerd dat het handvest van de sociaal ver-

zekerde niet van toepassing is op de uitbetalingsinstellingen", op grond dat "evenwel erop 
moet worden gewezen dat het koninklijk besluit van 30 april 1999 genomen werd om het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 aan te passen aan de wet van 11 april 1995 tot 
invoering van het handvest van de sociaal verzekerde en dat het inzonderheid de artikelen 
160 en volgende van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de betaling 
van werkloosheidsuitkeringen (en met name het hierboven vermelde artikel 167, §2) heeft 
gewijzigd" en dat het hoger beroep van de eiseres niet gegrond is "[indien] men steunt op 
de bepalingen van het handvest van de sociaal verzekerde (artikel 17)".

Het feit dat het koninklijk besluit van 30 april 1999 genomen werd om het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 aan te passen aan de bepalingen van het handvest, is geen 
antwoord op de zeer precieze grief van de eiseres, volgens welke artikel 18bis van het 
handvest, alsook artikel 166 tot uitvoering daarvan, meer bepaald door het koninklijk be-
sluit van 30 april 1999, uitdrukkelijk de toepassing uitgesloten hebben van de artikelen 17 
en 18 van het handvest op de beslissingen die de uitgaven van de uitbetalingsinstellingen 
geheel of gedeeltelijk verwerpen.

Het arrest, dat beslist dat het hoger beroep van de eiseres niet gegrond is "[indien] men 
steunt op de bepalingen van het handvest van de verzekerde (artikel 17)", zonder te ant-
woorden op die grief van de eiseres, volgens welke artikel 17 niet van toepassing is op de 
bedoelde beslissingen en op de betalingen die ten gevolge van een dergelijke beslissing 
foutief zijn gebleken, is niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

Het arrest, dat artikel 17 van het handvest toepast op een betaling die door de eiseres 
per vergissing is verricht, terwijl die bepaling betrekking heeft op verkeerde beslissingen 
tot toekenning van socialezekerheidsprestaties, en dat beslist dat de eiseres, krachtens die 
bepaling, geen bedragen van de werkloze mocht terugvorderen waarvan, na een beslissing 
tot verificatie in de zin van de artikelen 164 en 166 van het koninklijk besluit houdende de 
werkloosheidsreglementering en artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering 
van het handvest van de sociaal verzekerde, gebleken is dat zij ten onrechte zijn uitbe-
taald, schendt alle andere, in dit onderdeel bedoelde bepalingen (artikelen 17 en 18bis van 
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, 24, §2, 
2°, 26, eerste lid, 142, 160, §1, tweede lid, 164 en 166 van het koninklijk besluit houdende 
de werkloosheidsreglementering).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 24, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houden-

de de werkloosheidsreglementering, hebben de uitbetalingsinstellingen, zoals de eiseres, 
met name als opdracht de uitkeringen en de andere prestaties die aan de werknemer toeko-
men, uit te betalen op grond van de aanduidingen vermeld op de uitkeringskaart bedoeld 
in artikel 146, met inachtneming van de wettelijke en de reglementaire bepalingen.

Die verplichting wordt herhaald in artikel 160, §1, tweede lid, van datzelfde koninklijk 
besluit, dat bepaalt dat de uitbetalingsinstelling de uitkeringen betaalt met inachtneming 
van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Krachtens artikel 26, eerste lid, van dat koninklijk besluit, zijn de uitbetalingsinstellin-
gen verantwoordelijk voor de sommen die hen door de Rijksdienst worden voorgeschoten 
voor de betaling van de uitkeringen en moeten zij de aanwending ervan rechtvaardigen.

Zo worden de uitgaven van de uitbetalingsinstellingen door de Rijksidenst geverifieerd 
overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 164 van datzelfde koninklijk besluit.

Wanneer een uitbetalingsinstelling de werkloze bedragen heeft uitbetaald waarop deze 
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geen recht had, worden die uitgaven door de Rijksdienst verworpen overeenkomstig het 
voormelde artikel 164.

Dergelijke verwerping impliceert dat de betrokken bedragen niet van de Rijksdienst ge-
vorderd kunnen worden en dat de uitbetalingsinstelling het risico van de terugvordering 
zal moeten dragen.

Artikel 167, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat de uitbe-
talingsinstelling met name aansprakelijk is 3° voor de betalingen die zij heeft verricht met 
miskenning van de wettelijke en reglementaire bepalingen en 4° voor de betalingen die zij 
heeft verricht en die het werkloosheidsbureau heeft verworpen of uitgeschakeld uitslui-
tend wegens een fout of nalatigheid die aan de uitbetalingsinstelling te wijten is, inzonder-
heid wanneer de stukken buiten de reglementaire termijn aan het werkloosheidsbureau 
zijn overgemaakt.

De "aansprakelijkheid" die de uitbetalingsinstelling volgens die bepaling heeft, impli-
ceert niet dat zij de ten onrechte uitbetaalde bedragen ten laste moet nemen.

Immers, aangezien artikel 169, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit van 25 no-
vember  1991  bepaalt  dat  "elke  onrechtmatig  ontvangen  som  dient  te  worden 
terugbetaald",  kan  de  uitbetalingsinstelling  elk  onrechtmatig  uitbetaald  bedrag  van  de 
werkloze terugvorderen, met name in de gevallen bedoeld in de eerste paragraaf, 1° tot 3°, 
van artikel 167 van datzelfde koninklijk besluit (artikel 167, §2, eerste lid, van datzelfde 
koninklijk besluit).

Krachtens artikel 167, §2, tweede lid, van dat koninklijk besluit, kan de uitbetalingsin-
stelling zich niet op de werkloze verhalen in het geval bedoeld in artikel 167, §1, eerste 
lid, 4°, van datzelfde koninklijk besluit, met name voor de betalingen die zij heeft verricht 
en die het werkloosheidsbureau heeft verworpen of uitgeschakeld uitsluitend wegens een 
fout of nalatigheid die aan de uitbetalingsinstelling te wijten is, inzonderheid wanneer de 
stukken buiten de reglementaire termijn aan het werkloosheidsbureau zijn overgemaakt.

Die bepaling betreft het geval waarin de werkloze, met betrekking tot de grondslag van 
zijn recht, recht had op de bedragen die hem zijn toegekend maar waarvan de betaling is 
verworpen door het werkloosheidsbureau, alleen ("uitsluitend") wegens het verzuim van 
de uitbetalingsinstelling, zoals, bijvoorbeeld, in het geval vermeld in artikel 167, §1, eer-
ste lid, 4° in fine, wanneer de uitbetalingsinstelling de termijnen voor het indienen van de 
uitgavenborderellen heeft overschreden.

Artikel 167, §1, eerste lid, 4°, zou tevens betrekking kunnen hebben op de gevallen 
waarin de uitgaven verworpen worden omdat de werkloze geen recht had op uitkeringen 
maar dan wel wegens een fout of een nalatigheid die uitsluitend aan de uitbetalingsinstel-
ling te wijten is.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, dat:

- de verweerster haar loopbaan gedurende een jaar had onderbroken om haar kind op te 
voeden; de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening had haar in eerste instantie een code toe-
gekend zonder rekening te houden met dit feit, dat bij het indienen van haar aanvraag 
nochtans behoorlijk was vermeld;

- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, na rechtzetting van zijn vergissing, nieuwe 
codes heeft vastgesteld;

- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, naar aanleiding van de verificatie van de re-
keningen, vastgesteld heeft dat de eiseres, per vergissing, de uitkeringen is blijven uitbeta-
len volgens de oorspronkelijk toegekende code, terwijl de verweerster hierop geen recht 
had, waarna de Rijksdienst die door de eiseres ten gunste van de verweerster gedane uit-
gaven heeft verworpen;
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- de verweerster, in feite, ten laste van de sociale zekerheid dus geen recht had op de 
hogere uitkeringen die haar per vergissing zijn uitbetaald, omdat zij de wettelijke voor-
waarden die haar hierop recht gaven, niet vervulde.

Het arrest beslist dat de eiseres, met toepassing van artikel 167, §2, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de 
onverschuldigd betaalde bedragen niet kon terugvorderen, omdat zij niet aangetoond had 
dat iemand anders dan zijzelf in deze zaak een materiële of juridische fout had begaan en 
dat de uitgaven bijgevolg "uitsluitend wegens een aan de uitbetalingsinstelling te wijten 
nalatigheid of fout" waren verworpen in de zin van artikel 167, §1, eerste lid, van datzelf-
de koninklijk besluit.

In  zoverre  de verrichte betalingen zijn  verworpen omdat  de verweerster niet  beant-
woordde aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkerin-
gen aan de oorspronkelijk toegekende code, is die verwerping niet "uitsluitend" het gevolg 
van "een aan de eiseres te wijten fout of nalatigheid", zodat het arrest niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de eiseres, met toepassing van de artikelen 167, §1, eerste lid, 4°, en 
2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering, de aan de verweerster onverschuldigd uitbetaalde bedragen niet kon 
terugvorderen (schending van de artikelen 167, §1, eerste lid, 4°, 2, tweede lid, en 169 van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering).

Het arrest, dat niet vaststelt dat het feit dat de verweerster niet aan de voorwaarden voor 
de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen aan de oorspronkelijk toegekende code 
voldeed, "uitsluitend" te wijten is aan een "fout of nalatigheid" van de eiseres, heeft al-
thans niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres, met toepassing van de artikelen 167, §1, 
eerste lid, 4°, en 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering, de aan de verweerster onverschuldigd betaalde bedragen 
niet kon terugvorderen (schending van de artikelen 167, §1, eerste lid, 4°, 2, tweede lid, 
en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering).

Het arrest, dat uitsluit dat de eiseres het onverschuldigd betaalde kan terugvorderen, ter-
wijl zij dat bedrag betaald had "met miskenning van de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen", door met name een andere code in aanmerking te nemen dan die welke was toe-
gekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, schendt eveneens artikel 167, §1, eer-
ste lid, 3°, en 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, die de terugvordering van dergelijke bedragen ten laste van 
de werkloze toestaan, alsook artikel 169, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, dat 
de terugvordering van elk onrechtmatig ontvangen bedrag, alsook, voor zover nodig, alle 
andere, in dit onderdeel bedoelde bepalingen van datzelfde koninklijk besluit die betrek-
king hebben op de wettelijke opdracht die uitbetalingsinstellingen, zoals de eiseres, in het 
kader van de werkloosheidsreglementering vervullen (de artikelen 24, §2, 2°, 26, eerste 
lid, en 160, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidreglementering).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-

vest van de sociaal verzekerde bepaalt dat, wanneer vastgesteld wordt dat de be-
slissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, de instelling van 
sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing neemt die uitwerking 
heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onver-
minderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.
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Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat, onverminderd de toepassing van ar-
tikel 18, de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling van sociale 
zekerheid te wijten is, uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de ken-
nisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toe-
gekende recht.

Uit die bepalingen volgt dat ze betrekking hebben op de herziening, door een 
nieuwe ambtshalve beslissing van de socialezekerheidsinstelling, van beslissin-
gen tot toekenning van prestaties die door een juridische of materiële vergissing 
zijn aangetast.

Luidens artikel 18bis van die wet, bepaalt de Koning voor welke regelingen 
van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rechten 
genomen ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde presta-
ties, niet als een nieuwe beslissing wordt beschouwd voor de toepassing van de 
artikelen 17 en 18. 

Ter uitvoering van die bepaling bepaalt artikel 166, tweede lid, van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 april 1999, dat de in artikel 
164 van dat besluit bedoelde beslissingen, voor de toepassing van de artikelen 17 
en 18 van het handvest, niet als nieuwe beslissingen beschouwd worden.

De in  dat  artikel  164  bedoelde  beslissingen  zijn  die  op grond waarvan de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de uitgaven van de uitbetalingsinstellingen, 
na verificatie, geheel of gedeeltelijk verwerpt.

Het arrest stelt vast dat de directeur van het plaatselijk werkloosheidsbureau 
een vergissing had verbeterd in een eerdere beslissing tot toekenning die hij ge-
nomen had, maar dat de eiseres, na inwerkingtreding van de nieuwe beslissing, 
aan de verweerster per vergissing werkloosheidsuitkeringen is blijven uitbetalen 
waarop zij geen recht had, dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die kosten 
heeft verworpen en dat de eiseres bijgevolg van de verweerster de onverschul-
digd betaalde bedragen terugvordert.

Het arrest beslist dat er geen grond tot terugvordering bestaat en steunt daarbij 
op "[...] artikel 17 [...] van het handvest van de sociaal verzekerde" en beslist 
"dat niet kan worden [...] beweerd dat het handvest van de sociaal verzekerde 
niet van toepassing is op de uitbetalingsinstellingen", op grond dat "het konink-
lijk besluit van 30 april 1999 genomen werd om het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991 aan te passen aan de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
handvest van de sociaal verzekerde en dat het [...] de artikelen 160 en volgende 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de betaling van 
werkloosheidsuitkeringen [...] heeft gewijzigd".

Het arrest, dat artikel 17 van het Handvest toepast om de eiseres de terugvor-
dering te weigeren van een bedrag dat per vergissing ten onrechte is uitbetaald en 
dat geleid heeft tot een beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot 
verwerping van uitgaven, schendt alle in dat onderdeel bedoelde bepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
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Tweede onderdeel
Luidens artikel 167, §1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 no-

vember 1991, is de uitbetalingsinstelling aansprakelijk voor de betalingen die zij 
heeft verricht en die het werkloosheidsbureau heeft verworpen of uitgeschakeld 
uitsluitend wegens een fout of nalatigheid die aan de uitbetalingsinstelling is te 
wijten, inzonderheid wanneer de stukken buiten de reglementaire termijn aan het 
werkloosheidsbureau zijn overgemaakt.

De verwerping van een uitgave is, in de zin van die bepaling, uitsluitend te 
wijten aan een fout of een nalatigheid van de uitbetalingsinstelling, wanneer het 
recht van de werknemer op de werkloosheidsuitkeringen, waarmee die uitgave 
overeenstemt, los van die fout of van die nalatigheid bestaat.

Het arrest, dat vaststelt dat de directeur van het werkloosheidsbureau een be-
slissing heeft genomen waarbij uitgesloten wordt dat de verweerster recht zou 
hebben gehad op de uitkeringen die de eiseres haar per vergissing is blijven uit-
betalen en dat de met die uitkeringen overeenstemmende uitgaven op die grond 
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn verworpen, wat aldus geleid 
heeft tot het onverschuldigd betaald bedrag dat de eiseres terugvordert, schendt 
voormeld artikel 167, §1, eerste lid, in zoverre het de eiseres die terugvordering 
weigert, op grond dat " [zij] te dezen geenszins aantoont dat iemand anders dan 
zijzelf een materiële of juridische vergissing heeft begaan".

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

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

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

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

9 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 360

2° KAMER - 10 juni 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - EED - ART. 934 GER. W. - 
TOEPASSELIJKHEID

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — EED - ART. 934 GER. W. - TOEPASSELIJKHEID
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3º EED - VONNISGERECHTEN - STRAFZAKEN - BEWIJS - GETUIGENVERHOOR - ART. 934 
GER. W. - TOEPASSELIJKHEID

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
GETUIGE - VERHOOR ZONDER EED - NIETIGHEID - DEKKING - VOORWAARDE

1º, 2° en 3° Artikel 934 Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken1.  (Artt. 155, 
189, 211 en 317 Sv.)

4º In strafzaken is de nietigheid, die voortvloeit uit het feit dat een getuige bij zijn verhoor  
voor de appelrechters de eed niet heeft niet afgelegd, gedekt door het op tegenspraak  
gewezen veroordelend arrest, zonder dat zij door een van de partijen is voorgedragen of  
door de rechter ambtshalve is uitgesproken2. (Art. 407, derde lid Sv.)

(D. T. WEGHSTEEN & DRIEGE N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1773.N)

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

correctionele kamer, van 16 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 934 Gerechtelijk Wetboek: het 

bestreden arrest vermeldt dat D. B. gehoord werd in zijn hoedanigheid van cura-
tor van een vennootschap waarin de eiser één of andere statutaire bevoegdheid 
had; vermits deze vennootschap noch verdachte, noch vervolgende partij, noch 
burgerlijke partij was, kan de curator enkel gehoord zijn als getuige; hij werd 
echter niet onder eed gehoord, wat op straffe van nietigheid is voorgeschreven, 
zodat het bestreden arrest onwettig is. 

5. Artikel 934 Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken.
In zoverre faalt het middel naar recht.
6. Artikel 407, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "In strafzaken 

zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed 
van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op te-
genspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, ge-
wezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of 
door de rechter ambtshalve is uitgesproken."

7. De eiser heeft de thans aangevoerde nietigheid betreffende de afwezigheid 

1 Cass., 6 april 1976, A.C. 1976, 900.
2 Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1059.F, A.C. 1998, nr. 396.
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van eedaflegging als getuige van D. B. niet voorgedragen voor de rechter en deze 
laatste heeft de nietigheid evenmin ambtshalve uitgesproken. De nietigheid is 
bijgevolg gedekt.

Het middel kan niet leiden tot cassatie en is mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

10 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Daneels, Gent.

Nr. 361

2° KAMER - 10 juni 2008

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BEPERKTE DETENTIE OF ELEKTRONISCH 
TOEZICHT - HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE STRAF - 
VERPLICHTING

Ingeval van herroeping van een beperkte detentie of een elektronisch toezicht, bepaalt de 
strafuitvoeringsrechtbank dat de periode die de eiser in beperkte detentie was of onder  
elektronisch toezicht stond, wordt afgetrokken van het op het ogenblik van de toekenning  
nog  resterende  gedeelte  van  de  vrijheidstraffen1.  (Art.  68,  §5,  eerste  lid  Wet 
Strafuitvoering)

(S.)

ARREST

(A.R. P.08.0795.N)

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

bank te Gent van 13 mei 2008. 
De eiser voert in een memorie twee middelen aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 10 okt. 2007, A.R. P.07.1357.F, A.C. 2007, nr. 473.
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Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie is ter griffie van het Hof ontvangen op 22 mei 2008, dit is bui-

ten de termijn van vijf dagen bepaald bij artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuit-
voering. Het cassatieberoep is immers ingesteld op 16 mei 2008. 

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 68, §5, eerste lid, Wet Strafuitvoering: 
2. Artikel 68, §5, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt: 
"Ingeval het een vonnis betreft tot herroeping van een beperkte detentie of een 

elektronisch toezicht,  bepaalt de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoerings-
rechtbank dat de periode die de veroordeelde in beperkte detentie was of onder 
elektronisch toezicht stond, wordt afgetrokken van het op het ogenblik van de 
toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen".

3. Te dezen laat het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, dat beslist tot 
herroeping van de beperkte detentie van de eiser, na te bepalen dat de periode die 
de veroordeelde in beperkte detentie was dient te worden afgetrokken van het op 
het ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen. 

In zoverre is de beslissing niet naar recht verantwoord. 
Omvang van de cassatie
4. De grond van de hierna uit te spreken beslissing houdt geen verband met de 

redenen van het bestreden vonnis waarbij de beperkte detentie wordt herroepen 
maar vereist alleen een aanvulling van een leemte in deze uitspraak. 

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

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de 
periode van beperkte detentie, die moet worden afgetrokken van het op het ogen-
blik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen. 

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 de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste 

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

ders samengesteld. 

10 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-



Nr. 361 - 10.6.08 HOF VAN CASSATIE 1517 

vocaat: mr. E. Leenknecht, Veurne.

Nr. 362

2° KAMER - 10 juni 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSTELLING - ARTIKEL 114, TWEEDE LID 
SV. - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSTELLING - ART. 114, TWEEDE LID SV. - 
DRAAGWIJDTE

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
TEGEN BORGSTELLING - ART. 114, TWEEDE LID SV. - RAADKAMER - BEVOEGDHEID - 
DRAAGWIJDTE

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — DOUANE EN ACCIJNZEN - VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSTELLING - ARTIKEL 114, TWEEDE LID SV. - RAADKAMER - 
BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
DOUANE EN ACCIJNZEN - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSTELLING - ART. 114, 
TWEEDE LID SV. - RAADKAMER - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - DOUANE 
EN ACCIJNZEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
ONTSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - DAGVAARDING VOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - BEVOEGD 
RECHTSCOLLEGE

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING - ONTSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - DAGVAARDING 
VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - 
BEVOEGD RECHTSCOLLEGE

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — DOUANE EN ACCIJNZEN - VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - ONTSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - 
DAGVAARDING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
DOUANE EN ACCIJNZEN - ONTSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - 
DAGVAARDING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Uit artikel 114, tweede lid Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de  
voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en  
verleend kan worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen  
over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
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6º, 7°, 8° en 9° Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding  
door de administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele rechtbank, is het  
rechtscollege  dat  kennis  neemt  van  de  grond  van  de  zaak  alleen  bevoegd  om  te  
beslissen over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige invrijheidstelling te  
bekomen1.

(R. T. BELGISCHE STAAT –  Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.08.0831.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 114 Wetboek van Strafvorde-

ring: het arrest oordeelt onterecht dat de raadkamer onbevoegd was om te oorde-
len over eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

2. Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de 
voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak ge-
vraagd en verleend kan worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd 
is om te beslissen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.

Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding 
door de administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele recht-
bank, is het rechtscollege dat kennis neemt van de grond van de zaak, alleen be-
voegd om te beslissen over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige 
invrijheidstelling te verkrijgen. 

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 Cass., 12 maart 1956, Arr. Verbr. 1956, 566; P. VANGERVEN, “Preventieve hechtenis en voorlopige 
invrijheidstelling inzake douane en accijnzen”, R.W. 1963-64, 988; R. VAN CAMP, “Hoe bijzonder is 
het bijzonder strafrecht inzake douane en accijnzen”, R.W. 1985-86, 862; R. VAN CAMP, “Voorlopige 
hechtenis inzake douane en accijnzen”, in  Strafrecht en Strafvordering, commentaar met overzicht  
van rechtspraak en rechtsleer, p. 13, nr. 35; R. DECLERCQ, “Onderzoeksgerecht”, APR, p. 345, nr. 875; 
G.  BOURDOUX en  CH. DE VALKENEER,  “Het  douane  en  accijnsstelsel”,  in  B.  DEJEMEPPE (ed.),  De 
voorlopige hechtenis,, nr. 270. 
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10 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Mestdagh –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Pringuet, Gent en De Bruyn.

Nr. 363

2° KAMER - 11 juni 2008

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAFVERZWARING - 
EENPARIGHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID 
VEREIST - VASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAF - STRAFMAAT - MOTIVERING 
- BEKLAAGDE - GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN, DE SLACHTOFFERS OF DE OVERIGE PARTIJEN

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF - STRAFMAAT - BEKLAAGDE - GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN, DE 
SLACHTOFFERS OF DE OVERIGE PARTIJEN

5º STRAF — ALLERLEI - MOTIVERING - BEKLAAGDE - GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN, DE 
SLACHTOFFERS OF DE OVERIGE PARTIJEN

1º Wanneer het gerecht in hoger beroep de straf verzwaart die door de eerste rechter is 
opgelegd, kan het deze beslissing alleen maar nemen met eenparige stemmen van zijn  
leden1. (Art. 211bis Sv.)

2º De vermelding alleen van artikel 211bis Sv. onder de toegepaste wettelijke bepalingen is 
onvoldoende om vast te stellen dat de beslissing met eenparige stemmen van de leden  
van het appelgerecht werd genomen2. (Art. 211bis Sv.)

3º, 4° en 5° Ofschoon de beklaagde het recht heeft om vrij te kiezen op welke wijze hij zijn  
onschuld voor de rechter wil aantonen, kan deze daarentegen, bij de beoordeling van de  
persoonlijkheid van de beklaagde en de bepaling van de strafmaat, rekening houden met  
de  wijze  waarop  laatstgenoemde  zich  tegenover  de  getuigen,  de  slachtoffers  of  de  
overige  partijen  heeft  gedragen3.  (Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging; Art. 195, tweede lid Sv.)

(S. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0353.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 6 nov. 1985, A.R. 4455, A.C. 1985-1986, nr. 148.
2 Zie  Cass.,  16  april  1985,  A.R.  9037,  A.C. 1984-1985,  nr.  482;  vgl.  Cass.,  7  mei  2008,  A.R. 
P.08.0139.F, A.C. 2008, nr. 275.
3 Zie Cass., 19 mei 1999, A.R. P.99.0087.F, A.C. 1999, nr. 294.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-
sel, correctionele kamer, van 23 januari 2008. 

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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring 
Middel 
Eerste onderdeel
Wanneer het gerecht in hoger beroep de straf verzwaart die door de eerste 

rechter is opgelegd, kan het, krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Straf-
vordering,  waarvan  het  middel  de  schending  aanvoert,  deze  beslissing alleen 
maar nemen met eenparige stemmen van zijn leden. De vermelding alleen van 
het voormelde artikel onder de toegepaste wettelijke bepalingen is onvoldoende 
om vast te stellen dat de voorgeschreven rechtsvorm in acht is genomen.

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis met, onder meer, de wijzigingen dat 
verschillende telastleggingen waarvan de eiser was vrijgesproken, bewezen zijn 
verklaard, dat de geldboete die met de gevangenisstraf gepaard gaat, wordt ver-
driedubbeld en dat een vuurwapen dat de eiser heeft toebehoord wordt verbeurd-
verklaard.

Het arrest vermeldt niet dat de tweede wijziging hierboven, eenparig werd be-
slist, terwijl het dit wel preciseert voor de eerste en de derde wijziging.

In zoverre is de strafverzwaring bijgevolg onwettig.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel 
De eiser verwijt de appelrechters hem het recht te hebben ontzegd om zijn ver-

dediging naar eigen goeddunken te organiseren.
Ofschoon de beklaagde het recht heeft om vrij de kiezen op welke wijze hij 

zijn onschuld voor de rechter wil aantonen, kan deze daarentegen, bij de beoor-
deling van de persoonlijkheid van de beklaagde en de bepaling van de strafmaat, 
rekening houden met de wijze waarop laatstgenoemde zich tegenover de getui-
gen, de slachtoffers of de overige partijen heeft gedragen.

De eiser betwist de telastlegging als zou hij een vals vergoedingskwijtschrift 
hebben opgemaakt door daarop de handtekening van zijn moeder aan te brengen, 
als begunstigde van de overeenkomst, en betoogt dat zij als medeplichtige aan de 
oplichting het stuk wel degelijk zelf had ondertekend.

Het arrest zegt dat het merkteken onderaan het stuk niet van de hand is van de 
persoon die de eiser beschuldigt. Het arrest vermeldt vervolgens onder de rede-
nen die aan de straf zijn gewijd, dat de beschuldiging die de eiser tegen zijn moe-
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der uit, neerkomt op laster en onaanvaardbaar is.
De vermelding waarop het middel kritiek uitoefent, bestraft niet de weigering 

van de eiser om toe te geven dat hij schuldig is. Zij bestraft alleen het gebruik 
van laster, wat niet behoort tot het recht van verdediging.

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

in acht genomen en de beslissing bevat geen onregelmatigheid die de eiser zou 
kunnen benadelen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen die door de verweersters zijn ingesteld

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser tot een gevangenisstraf 

en een geldboete veroordeelt en uitspraak doet over de bijdrage aan het Bijzon-
der

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van het cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

11 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpa-
trick.

Nr. 364

2° KAMER - 11 juni 2008

1º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS ZONDER HOGER BEROEP 
VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - 
VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK OPGELEGDE STRAF - VERBEURDVERKLARING

2º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS ZONDER HOGER BEROEP 
VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VERBOD 
OM DE TOESTAND VAN DE EISER OP VERZET TE VERZWAREN - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - 
BORG
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1º  Wanneer  het  openbaar  ministerie  geen  hoger  beroep  heeft  ingesteld  tegen  een 
verstekvonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde en het  
openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet, de straf die door het verstekvonnis is  
opgelegd  niet  verzwaren1,  ook  al  is  de  verzwaring  een  veroordeling  tot  
verbeurdverklaring2. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)

2º  Het  verbod  voor  de  rechter  om,  hoe  dan  ook,  de  toestand  van  de  beklaagde  te  
verzwaren ten opzichte van de beslissing bij verstek, heeft tot gevolg dat de ambtshalve  
veroordelingen die de verplichte aanvulling van de straffen uitmaken of aan de Staat de 
borgsom toewijzen die in het kader van de voorlopige hechtenis is gestort, evenmin als  
de straffen, voor het eerst op het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of 
uitgesproken3. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0614.F)

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

sel, correctionele kamer, van 18 maart 2008. 
Op de rechtszitting van 4 juni 2008 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag 

uitgebracht en heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 187, 

188, 202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering
Wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis dat het verzet van de 

beklaagde ongedaan verklaart, krijgt de appelrechter door dat rechtsmiddel te-
vens kennis van het geschil dat is beslecht door de beslissing waartegen verzet is 
gedaan.

Wanneer het openbaar ministerie evenwel hoger beroep instelt tegen het von-
nis dat het verzet ongedaan verklaart, zonder hoger beroep te hebben ingesteld 
tegen het vonnis waartegen verzet is gedaan, mag, op grond van de relatieve wer-

1 Cass., 5 maart 2008, A.R. P.07.1769.F, A.C. 2008, nr. 156, met concl. O.M. in Pas. 2008.
2 Het openbaar ministerie concludeerde tot verwerping. Betreffende de verbeurdverklaring deed het 
openbaar ministerie opmerken dat, wie ook de eigenaar is en onverminderd de rechten van derden op 
deze  goederen  (zie  art.  505,  derde  lid  Sw.),  hetgeen  aan deze  verbeurdverklaring  een bijzonder 
karakter verleent, de regel van het verbod om de toestand van de eiser op verzet te verzwaren, moet 
worden genuanceerd. Het gaf twee voorbeelden: de mogelijkheid bestaat om het bedrag te verhogen 
dat de eiser op verzet aan gerechtskosten moet betalen en, voor artikel 47 van het Strafwetboek bij 
wet van 31 januari 1980 werd opgeheven, kon, in bepaalde gevallen, louter op het hoger beroep van 
de beklaagde, lijfsdwang worden uitgesproken, terwijl het verstekvonnis dat niet had gedaan. Het 
leidde uit  deze overwegingen af  dat  er  te  dezen grond was om het  cassatieberoep simpelweg te 
verwerpen. Het onderhavig arrest van het Hof stelt daarentegen dat het verbod voor de rechter om de 
toestand van de beklaagde te verzwaren ten opzichte van de beslissing bij verstek, de absolute regel 
is.
3 Ibid.
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king van het verzet, de toestand van de beklaagde vergeleken met dat vonnis niet 
worden verzwaard.

Het verbod voor de rechter om, hoe dan ook, de toestand van de beklaagde te 
verzwaren ten opzichte van de beslissing bij  verstek,  heeft  tot  gevolg dat  de 
ambtshalve veroordelingen die de verplichte aanvulling van de straffen uitmaken 
of aan de Staat de borgsom toewijzen die in het kader van de voorlopige hechte-
nis is gestort, evenmin als de straffen, voor het eerst op het verzet van de be-
klaagde kunnen worden verhoogd of uitgesproken.

Bij verstekvonnis van 19 juni 2006 werd de eiser tot gevangenisstraf, een geld-
boete  en  verbeurdverklaring  veroordeeld,  evenals  tot  een  vergoeding  van  25 
euro, met toepassing van artikel 77, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 
april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Op 5 september 2006 heeft de correctionele rechtbank het verzet ongedaan 
verklaard.

Bij de uitspraak over de hogere beroepen die door het openbaar ministerie en 
de eiser tegen het vonnis van 5 september zijn ingesteld, bevestigt het bestreden 
vonnis de straffen die bij vonnis van 5 september 2006 zijn opgelegd, beveelt het 
daarnaast de verbeurdverklaring van de vier voertuigen die in de telastleggingen 
C.1, C.2, C.3, C.4, D.1 en D.2 zijn bedoeld, veroordeelt het de eiser tot een ver-
goeding van 29,30 euro aan gerechtskosten en zegt het dat de borgsom die ter 
uitvoering van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 16 febru-
ari 2001 is gestort, aan de Staat wordt toegewezen.

Omdat het arrest de toestand van de eiser verzwaart, ofschoon het openbaar 
ministerie geen hoger beroep had ingesteld tegen het vonnis waartegen verzet is 
gedaan, wordt het vernietigd, in zoverre deze verzwaring met schending van de 
in het middel vermelde bepalingen is uitgesproken.

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding

Door de verwerping van het cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing, 
krijgt deze kracht van gewijsde.

Het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding heeft geen 
bestaansreden meer. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot de ver-

beurdverklaring van de vier voertuigen die in de telastleggingen C.1, C.2, C.3, 
C.4, D.1 en D.2 worden bedoeld, hem een vergoeding voor gerechtskosten op-
legt van meer dan vijfentwintig euro en zegt dat de borgsom die door de eiser ter 
uitvoering van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 16 febru-
ari 2001 is gestort, aan de Staat vervalt.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van het cassatieberoep en laat 

het overige vierde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

11 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dejemeppe –  Grotendeels gelijkluidende conclusie  van de h. Leclerq, procu-
reur-generaal.

Nr. 365

1° KAMER - 12 juni 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - WETTELIJKE BEPALING - AANWIJZING - DRAAGWIJDTE

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - WETTELIJKE BEPALING - WIJZIGING - GESCHIL - ONTOEPASSELIJKHEID - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  De  aanwijzing  in  een  cassatiemiddel,  van  een  wettelijke  bepaling,  zonder  verdere  
vermeldingen, verwijst naar die bepaling zoals zij is gewijzigd of vervangen1.  (Art. 1080 
Ger.W.)

2º Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, zoals  
gewijzigd in een op het geschil niet toepasselijke versie2. (Art. 1080 Ger.W.)

(K. T. Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen)

ARREST

(A.R. C.07.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

de het Hof van Beroep te Antwerpen. 
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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

1 Cass., 30 mei 2003, A.R. C.00.0670.N, A.C. 2003, nr. 327.
2 Ibid.
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1. Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het verzoekschrift tot 
cassatie, op straffe van nietigheid, de vermelding bevat van de wettelijke bepa-
lingen waarvan de schending wordt aangevoerd.

De aanwijzing, in een cassatiemiddel, van een wettelijke bepaling, zonder ver-
dere vermeldingen, verwijst naar die bepaling zoals zij is gewijzigd of vervan-
gen. 

2. Het middel voert de schending aan van artikel 12bis, §§2 en 3, van de wet 
van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemde-
lingen en houdende invoering van een wetboek van de Belgische nationaliteit, 
zonder verdere precisering.

Het middel voert derhalve schending aan van artikel 12, §§2 en 3, van voor-
melde wet zoals van toepassing ingevolge de vervanging ervan bij artikel 338, 
3°, 4° en 5°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. 

Die bepalingen zijn krachtens artikel 338 van die wet in werking getreden op 
28 december 2006.

De aangewezen gewijzigde bepalingen hebben niet  dezelfde inhoud als  het 
middel aanvoert.

Die wetsbepalingen zijn derhalve niet van toepassing op het geschil tussen de 
partijen dat beslecht werd bij het bestreden arrest van 8 maart 2006.

3. Het middel dat niet de te dezen toepasselijke versie van artikel 12, §§2 en 3, 
van voormelde wet als geschonden aanwijst, is niet ontvankelijk.

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

12 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 366

1° KAMER - 12 juni 2008

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - WIJZIGING VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP - 
BEVESTIGING VAN DE IN HET BEROEPEN VONNIS BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLGEN

2º RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING - WIJZIGING - VERMINDERING 
VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING - WIJZE VAN FORMULERING - GEVOLG

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ONTERECHTE 
BESLISSING IN HOGER BEROEP TOT VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING - OMVANG
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1º  De appelrechter  die het  beroepen vonnis  wijzigt  en  bijgevolg  anders  dan de eerste 
rechter  uitspraak doet  over het  geschil,  dient  de zaak niet  naar de eerste rechter  te  
verwijzen, ook al bevestigt hij de in het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel1.  
(Art. 1068, tweede lid Ger.W.)

2º  De  vermindering  door  een  partij  van  haar  oorspronkelijke  vordering  tot  een  louter  
provisionele  veroordeling  voor  een deel  van het  oorspronkelijke  bedrag,  maakt  geen  
uitbreiding of wijziging van vordering uit in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk  
Wetboek en kan dienvolgens mondeling en ook bij verstek worden geformuleerd.  (Art. 
807 Ger.W.)

3º Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter,  
moet de zaak verder behandelen; er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof  
van beroep2. (Artt. 1068 en 1110 Ger.W.)

(AVECOR CARDIOVASCULAR LIMITED, vennootschap naar Schots recht T. TWINS N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0121.N)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest bevestigt de bestreden vonnissen, in zoverre de vorderingen 

van de eerste verweerster ontvankelijk werden verklaard en de vorderingen tot het betalen 
van een schadevergoeding wegens miskenning van de goede trouw en wegens diverse 
fouten voor de opzegging en tijdens de opzegperiode ongegrond werden verklaard en een 
onderzoeksmaatregel werd bevolen, doch doet de bestreden vonnissen teniet voor het ove-
rige en opnieuw beslissend, stelt, onder meer, voor recht dat (i) de eiseres een opzegter-
mijn van vierentwintig maanden had moeten toekennen zodat de eerste verweerster aan-
spraak mag maken op een vervangende opzegvergoeding berekend op grond van een bij-
komende opzegtermijn van veertien maanden, alsmede dat (ii) de eerste verweerster een 
aanspraak mag maken op een billijke bijkomende vergoeding voor aanbreng van cliënteel, 
gelijk aan negen maande brutowinst en, tenslotte, dat (iii) het aan de eerste rechter behoort 
verder uitspraak te doen over deze beider vergoedingen en verwijst de zaak opnieuw naar 
de eerste rechter, op grond van de volgende motieven:

"De eerste rechter heeft een deskundige aangesteld met als opdracht zijn advies te ver-
strekken voor deze vergoeding, rekening houdend met de gemiddelde nettowinst (voor be-
lastingen) die (de eerste verweerster) verwezenlijkte tijdens een periode van twee jaren 

1 Cass., 14 okt. 2005, A.R. C.04.0408.F, A.C. 2005, nr. 513.
2 Cass., 26 jan. 2007, A.R. C.06.0077.N, A.C. 2007, nr. 50. In het dictum verwijst het geannoteerde 
arrest de zaak evenwel "terug" naar het(zelfde) hof van beroep.
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voor de opzegging, vermeerderd met de niet-samendrukbare kosten, voortvloeiend uit de 
distributierelatie en die ondanks de beëindiging van deze relatie een kost zullen blijven 
uitmaken voor de concessiehouder.

Hiermee heeft hij uiteraard de nettowinst en kosten bedoeld die verband houden met de 
producten die het voorwerp uitmaken van de door (de eiseres) verleende concessie.

Aangezien het niet mogelijk is een beslissing te nemen over de gevorderde opzegver-
goeding, zonder deze te gronden op de resultaten van deze onderzoeksmaatregel en de be-
oordeling  daarvan,  moet  deze  maatregel  worden  bevestigd  en  moet,  krachtens  artikel 
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak op dit punt worden verzonden 
naar de eerste rechter". 

Grieven
Na in zijn eerste lid de algemene draagwijdte van de devolutieve kracht van het hoger 

beroep te hebben geponeerd, dat zowel inzake hoger beroep gericht tegen een eindvonnis 
als tegen een vonnis alvorens recht te doen de gehele zaak aanhangig maakt bij de appel-
rechter, formuleert artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, in zijn tweede lid, een uit-
zondering op deze algemene regel met name dat de appelrechter de zaak "alleen dan naar 
de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen on-
derzoeksmaatregel bevestigt".

Deze uitzonderingsregel  geldt  echter niet  wanneer de appelrechter,  na het  beroepen 
vonnis te hebben tenietgedaan, op eigen gronden een onderzoeksmaatregel beveelt.

Alsdan vermag hij de zaak niet terug te verwijzen naar de eerste rechter, zelfs al wordt 
voor het geheel of voor een deel van de punten waarover de appelrechter uitspraak doet 
een aan de eerste rechter gelijklopende opdracht aan dezelfde deskundige toevertrouwd.

In casu oordeelde de eerste rechter dat de eiseres een opzegtermijn van twintig maan-
den had dienen te geven en eerste verweerster, bijgevolg, gelet op de gegeven opzeg van 
tien maanden, nog recht had op een compensatoire opzeggingsvergoeding van tien maan-
den. Ter berekening van deze vergoeding werd een gerechtsdeskundige aangesteld.

Aangaande de bijkomende billijke cliënteelvergoeding beval de eerste rechter een hero-
pening van de debatten.

De door de eerste rechter bevolen expertisemaatregel steunt op de noodzaak de gemid-
delde nettowinst vóór belastingen van de eerste verweerster tijdens een periode van twee 
jaren vóór de opzegging, vermeerderd met de niet-samendrukbare kosten, voortvloeiend 
uit de distributierelatie en die ondanks de beëindiging van deze relatie een kost zullen blij-
ven uitmaken voor de concessiehouder, te berekenen met het oog op de bepaling van de 
compensatoire opzeggingsvergoeding.

Alhoewel deze expertisemaatregel door het aangevochten arrest wordt bevestigd, ver-
nietigt dit laatste evenwel de bestreden vonnissen, onder meer, op het punt van de bereke-
ning van de compensatoire opzeggingsvergoeding en van de billijke bijkomende vergoe-
ding op grond waarvan precies de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel 
was geschraagd.

Opnieuw wijzend beslist het aangevochten arrest op eigen gronden, als volgt:
Terwijl de eerste rechter een opzegtermijn van twintig maanden had toegekend, kennen 

de appelrechters er één van vierentwintig maanden toe. De beslissing tot expertisemaatre-
gel steunt dus noodzakelijkerwijze op eigen motieven en is dus geen bevestiging van de 
instructiemaatregel zoals bevolen door de eerste rechter.

Ook op het punt van de billijke bijkomende vergoeding beslist het aangevochten arrest 
anders dan de eerste rechter: het aangevochten arrest kent de eerste verweerster een billij-
ke bijkomende vergoeding toe van negen maanden terwijl de eerste rechter op dit punt 
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slechts de heropening van de debatten had bevolen. Van enige deskundige opdracht zoals 
bevolen door de eerste rechter aangaande dit deel van de vordering was dan ook geen 
sprake zodat  het  aangevochten arrest  bovendien desaangaande zelfs  geen onderzoeks-
maatregel toegekend door de eerste rechter überhaupt kon bevestigen.

Na het beroepen vonnis, onder meer, op het punt van de opzegtermijn en compensatoire 
opzeggingsvergoeding alsmede op het punt van de billijke bijkomende vergoeding te heb-
ben tenietgedaan, en, in strijd met hetgeen de eerste rechter had beslist, een langere op-
zegtermijn en een billijke bijkomende vergoeding te hebben toegekend, vermocht het aan-
gevochten arrest, zelfs indien het, zoals de eerste rechter, een expertisemaatregel beval, de 
zaak niet terug te verwijzen naar de eerste rechter zonder artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden.

Door de betwisting aangaande de billijke bijkomende vergoeding waarvan hij gevat 
was in hoger beroep terug te zenden naar de eerste rechter die op dit punt slechts de debat-
ten had heropend en zich desaangaande nog niet had uitgesproken, miskent het aange-
vochten arrest bovendien het beginsel van de devolutieve kracht van het hoger beroep en, 
mitsdien, artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 742 (zoals gewijzigd door de artikel 9 van de wet van 24 juni 1970), 743 

(zoals vervangen door artikel 18 van de wet van 3 augustus 1992), 744, 745 (zoals toege-
voegd door artikel 19 van de wet van 3 augustus 1992), 746, 747, §2, (zoals vervangen 
door artikel 20 van de wet van 3 augustus 1992 en vervangen (door) artikel 1, 1°, van de 
wet van 23 maart 1995 en aangevuld door artikel 38 van de wet van 23 december 2005), 
748 (zoals vervangen door artikel 21 van de wet van 3 augustus 1992 en gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 23 maart 1995) en 807 van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat het respect van de rechten van de verdediging oplegt;
- het beschikkingsbeginsel. 
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest veroordeelt de eiseres tot het betalen aan de eerste verweerster 

van een provisioneel bedrag van 100.000,00 euro op grond van de volgende motieven:
"Op de pleitzitting van 23 mei 2006 heeft (de eerste verweerster) gevraagd dat, indien 

het hof de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel zou bevestigen en nog 
geen definitieve uitspraak zou doen over de gevorderde vervangende opzegvergoeding en 
billijke bijkomende vergoeding, toch reeds een provisie zou worden toegekend.

De rechter in hoger beroep die, na de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatre-
gel te hebben bevestigd, oordeelt dat een vordering reeds gegrond voorkomt voor een pro-
visioneel  bedrag,  neemt  een  beslissing  die  vreemd  is  aan  deze  onderzoeksmaatregel 
(Cass., 20 oktober 2000, R.W., 2000-01, 1614).

Rekening houdend met alle vorige overwegingen, moet (de eiseres) worden veroor-
deeld tot het betalen van een provisioneel bedrag van 100.000,00 euro". 

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is het recht van een partij om zijn 

vordering uit te breiden of te wijzigen onderworpen aan het bestaan van op tegenspraak 
genomen schriftelijke conclusies.

Dit is een uiting van het beschikkingsbeginsel krachtens hetwelk de rechter zijn beslis-
sing in geen geval vermag te steunen op feiten waarover geen debat tussen partijen is ge-
voerd.
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Zodoende schendt de rechter niet alleen het beschikkingsbeginsel doch eveneens het al-
gemeen rechtsbeginsel dat het respect van de rechten van de verdediging oplegt hetgeen 
impliceert dat aan een partij, geconfronteerd met een nieuwe vordering, daarenboven voor 
het eerst mondeling geformuleerd tijdens de pleitzitting, de mogelijkheid wordt gegeven 
daarop schriftelijk te reageren.

In casu vorderde eerste verweerster, zoals het aangevochten arrest het zelf benadrukt, 
pas "op de pleitzitting van 23 mei 2006" en op mondelinge wijze, een provisionele veroor-
deling zonder dat deze vordering ooit in beroepsconclusies of in de akte van hoger beroep 
was gevorderd geworden.

De eiseres had bijgevolg niet de mogelijkheid zich daartegen schriftelijk te verweren.
Door, louter op grond van een vordering voor het eerst mondeling geformuleerd op de 

pleitzitting van 23 mei 2006, de eiseres te veroordelen "tot het betalen van een provisio-
neel bedrag van 100.000,00 euro", miskent het aangevochten arrest de wettelijke term 
"conclusies" en mitsdien, de artikelen 742, 743, 744, 745, 746, 747, 478 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsmede niet enkel het beschikkingsbeginsel doch eveneens het al-
gemeen rechtsbeginsel dat het respect van de rechten van de verdediging oplegt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de 

rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs 
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel be-
vestigt.

2. Wanneer de appelrechter het beroepen vonnis wijzigt en bijgevolg anders 
dan de eerste rechter uitspraak doet over het geschil, dient hij de zaak niet naar 
de eerste rechter te verwijzen, ook al bevestigt hij de in het beroepen vonnis be-
volen onderzoeksmaatregel.

3. De appelrechters wijzigen het beroepen vonnis en doen uitspraak, anders 
dan de eerste rechter, over de compensatoire opzeggingsvergoeding en over een 
billijke bijkomende vergoeding voor aanbreng van cliënteel die de eiseres, inge-
volge de beëindiging van de concessieovereenkomst, aan de eerste verweerster 
moet betalen.

Voorts bevestigen de appelrechters de in het beroepen vonnis bevolen onder-
zoeksmaatregel op grond van de gewijzigde beslissing.

4. De appelrechters die de zaak verwijzen naar de eerste rechter, miskennen 
voormelde wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een 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 dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
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De vermindering door een partij van haar oorspronkelijke vordering tot een 
louter provisionele veroordeling voor een deel  van het oorspronkelijk bedrag, 
maakt geen uitbreiding of wijziging van vordering uit in de zin van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek en kan dienvolgens mondeling en ook bij verstek 
worden geformuleerd.

6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de vraag van een partij vooralsnog pro-
visioneel een deel van haar vordering toe te kennen, gelijkstaat met een uitbrei-
ding of wijziging van vordering in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek en die zodoende bij conclusie op tegenspraak moet plaatsvinden, faalt 
naar recht.

7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 742 tot en met 
748 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat 
strekt tot eerbiediging van het recht van verdediging en het beschikkingsbegin-
sel, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg niet ontvankelijk.

(...)
Verwijzing
11. Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste 

rechter, moet de zaak verder behandelen. 
Er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof van beroep.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste 

rechter.
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 tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak terug naar het Hof van Beroep te Brussel.

12 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Lefèbvre en Verbist.

Nr. 367

1° KAMER - 12 juni 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - RECHTERLIJKE BEPALING - GEVOLGEN
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - RECHTERLIJKE BEPALING - GEVOLGEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NEERLEGGING EN 
TOEZENDING VAN CONCLUSIES - AARD - RECHTERLIJK BEPAALDE TERMIJN - VERVALDAG - GEVOLG

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
NEERLEGGING EN TOEZENDING VAN CONCLUSIES - AARD - RECHTERLIJK BEPAALDE TERMIJN - 
VERVALDAG - GEVOLG

1º en 2° Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens 
zowel de neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan 
de tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden1. (Artt. 745, eerste lid en 747, §2, 
vijfde en zesde lid Ger.W.)

3º en 4° De neerlegging van de conclusie ter griffie en de gelijktijdige toezending ervan aan 
de  tegenpartij  zijn  proceshandelingen  in  de  zin  van  artikel  48  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek, zodat de door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen, die verstrijkt  
op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, overeenkomstig artikel 53 van 
dit Wetboek wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag. (Artt. 48 en 53 Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0236.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 december 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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 53, 745, eerste lid, 747, §2, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg wijst eisers' hoger beroep af als ongegrond en bevestigt 

het beroepen vonnis na de op 17 juli 2006 ter griffie neergelegde 'beroepsconclusies' van 
de eisers uit het debat te hebben geweerd op volgende gronden:

"(De verweerster) vraagt de wering uit de debatten van de op 18 juli 2006 medegedeel-
de beroepsconclusie wegens laattijdigheid.

Krachtens een beschikking op grond van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
van 30 mei 2006, diende(n) (de eisers hun) conclusie neer te leggen uiterlijk op 15 juli 
2006. Voormelde conclusie werd echter op 17 juli 2006 neergelegd ter griffie, en op 18 
juli 2006 aan (de verweerster) overgelegd.

Conclusies die ter griffie worden neergelegd na het verstrijken van de termijnen, dienen 
-zelfs ambtshalve - uit het debat te worden geweerd. De rechtbank heeft dienaangaande 

1 Cass., 9 dec. 2005, voltallige zitting, A.R. C.04.0135.F,  A.C.  2005, nr. 654, met concl. adv.-gen. 
WERQUIN in Pas.
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geen appreciatiebevoegdheid.
De betrokken conclusie wordt geweerd, aldus wegens laattijdigheid". (p. 6, nr. 2.1.1.).
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 747, §2, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter of de 

door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om conclusie te nemen en de rechts-
dag.

Het zesde lid van dezelfde wetsbepaling luidt als volgt: onverminderd de toepassing 
van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 en 2, - te dezen niet van toepassing - 
worden de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen en bedoeld 
in het voorgaande lid, ambtshalve uit de debatten geweerd.

Naar luid van artikel 745, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle conclu-
sies aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden terzelfder tijd als zij ter griffie wor-
den neergelegd.

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om 
conclusie te nemen, dienen de neerlegging van die conclusies ter griffie en de gelijktijdige 
toezending ervan aan de tegenpartij beide te gebeuren binnen de vastgestelde termijn.

Naar luid van artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek, dat van toepassing is op voor-
melde door de rechter bepaalde conclusietermijnen die 'termijnen van rechtspleging' zijn 
bepaald voor het stellen van een proceshandeling, is de vervaldag in de termijn begrepen, 
maar wordt de vervaldag, indien het een zaterdag is, verplaatst op de eerstvolgende werk-
dag.

Aangezien 15 juli 2006 een zaterdag was, diende deze vervaldag van de aan de eisers 
toegekende conclusietermijn te worden verplaatst op maandag 17 juli 2006 en volstond 
het voor de eisers om hun conclusie op die dag ter griffie neer te leggen en toe te zenden 
aan de tegenpartijen.

Te dezen stelt de rechtbank vast dat:
1. krachtens een beschikking op grond van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wet-

boek van 30 mei 2006, de eisers hun conclusie dienden neer te leggen uiterlijk op 15 juli 
2006;

2. voormelde conclusie op 17 juli 2006 werd neergelegd ter griffie;
3. deze conclusie op 18 juli 2006 aan de verweerster werd overgelegd.
Door aldus, enerzijds, rekening te houden met de datum van zaterdag 15 juli 2006 als 

vervaldag i.p.v. maandag 17 juli 2006, met schending van de artikelen 53, 747, §2, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en, anderzijds, niet na te gaan noch vast te stellen op 
welke datum eisers hun conclusie aan de tegenpartijen hadden toegezonden (schending 
van de artikelen 745, eerste lid, 747, §2 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), heeft de 
rechtbank van eerste aanleg niet wettig eisers' conclusie wegens laattijdigheid geweerd uit 
het debat.

Minstens is het, door laatstgenoemde nalatigheid van de rechtbank, voor het Hof onmo-
gelijk de wettigheid na te gaan van de aangevochten beslissing (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Zoals aangegeven in het eerste onderdeel, is voor de naleving van de door de voorzitter 

of de door hem aangewezen rechter bepaalde termijnen om conclusie te nemen vereist 
doch voldoende - bij toepassing van de artikelen 745, eerste lid, en 747, §2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek - dat de conclusie binnen de vastgestelde termijn wordt neergelegd ter 
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griffie en terzelfdertijd toegezonden aan de tegenpartij.
Bovendien wordt, naar luid van artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek, dat van toe-

passing is op voormelde door de rechter bepaalde conclusietermijnen die 'termijnen van 
rechtspleging' zijn bepaald voor het stellen van een proceshandeling, de vervaldag van 
deze termijnen, indien het een zaterdag is, verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Te de-
zen was de vervaldag dus niet zaterdag 15 juli 2006, maar maandag 17 juli 2006.

De rechtbank stelt verder vast dat eisers' conclusie op 17 juli 2006 werd neergelegd ter 
griffie.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat eisers' bedoelde conclusie 
wel degelijk op maandag 17 juli 2006 aan de tegenpartijen hebben toegezonden (zie de 
copies van de brieven van de raadsman van de eisers en de 'aanvullende beroepsconclusie 
& syntheseconclusie" van 22 augustus 2006 van de verweerster, p. 2, I).

Aangezien eisers' conclusie aldus tijdig werd neergelegd ter griffie én toegezonden aan 
de tegenpartijen, heeft de rechtbank niet wettig deze conclusie wegens laattijdigheid uit 
het debat geweerd (schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uit-
zondering van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 745, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek worden alle conclusies aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden te-
zelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd.

Krachtens  het  toepasselijke artikel  747,  §2, vijfde lid,  van het  Gerechtelijk 
Wetboek, bepaalt de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen 
om conclusie te nemen en de rechtsdag.

Krachtens het toepasselijke zesde lid van diezelfde bepaling worden, onver-
minderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 en 2, de 
conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen in het voor-
gaande lid, ambtshalve uit het debat geweerd.

2. Wanneer de rechter bij toepassing van voormelde bepaling termijnen be-
paalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de neerlegging van de con-
clusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de tegenpartij binnen 
de bepaalde termijn plaatsvinden.

3. Krachtens artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de vervaldag van 
de termijnen voor het verrichten van proceshandelingen verplaatst op de eerst-
volgende werkdag, wanneer de vervaldag een zaterdag, een zondag of een wette-
lijke feestdag is.

4. De neerlegging van de conclusie ter griffie en de gelijktijdige toezending er-
van aan de tegenpartij zijn proceshandelingen in de zin van artikel 48 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat de door de rechter bepaalde termijn die verstrijkt op 
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag overeenkomstig artikel 53 
van dit Wetboek wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de overeenkomstig artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 

termijn voor de eisers om conclusie te nemen verstreek op 15 juli 2006;
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- de eisers hun conclusie pas op 17 juli 2006 ter griffie hebben neergelegd;
- de eisers hun conclusie op 18 juli 2006 aan de tegenpartij(en) hebben overge-

legd.
De appelrechters beslissen deze conclusie, omdat ze naar hun oordeel laattijdig 

ter griffie werd neergelegd, uit het debat te weren.
6. De appelrechters die aldus de datum voor de neerlegging van de conclusie 

van de eisers niet verplaatsen op maandag 17 juli 2006, verantwoorden hun be-
slissing niet naar recht.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting 

houdende in hoger beroep.

12 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 368

1° KAMER - 12 juni 2008

1º KORT GEDING - BURGERLIJKE ZAKEN - OGENSCHIJNLIJK ONRECHTMATIGE 
OVERHEIDSHANDELING DIE AFHANGT VAN EEN STRAFVORDERING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE 
MAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - DRAAGWIJDTE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - OGENSCHIJNLIJK ONRECHTMATIGE OVERHEIDSHANDELING DIE AFHANGT VAN 
EEN STRAFVORDERING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING - DRAAGWIJDTE

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — RECHTSPLEGING - BESLISSING 
TOT AFWIJZING VAN DE INVRIJHEIDSTELLING - KARAKTER VAN DE BESLISSING

4º KORT GEDING - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - JUSTITIËLE BESLISSING INZAKE 
INTERNERING DOOR WETTELIJK BEVOEGDE INSTANTIE - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - JUSTITIËLE BESLISSING INZAKE INTERNERING DOOR WETTELIJK BEVOEGDE 
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INSTANTIE - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT 
GEDING - GRENZEN

1º en 2° Behoudens wanneer het optreden van de rechter in kort geding niet verenigbaar is  
met  de  wetten  en  beginselen  houdende  regeling  van  de  bevoegdheid  van  de 
strafgerechten, vormt de omstandigheid dat de ogenschijnlijk onrechtmatige handeling  
van de overheid afhangt van een strafvordering geen beletsel voor dat optreden1.  (Art. 
584, tweede lid Ger.W.)

3º  In  tegenstelling  tot  de  beslissingen  van  de  commissie  tot  bescherming  van  de 
maatschappij  die  het  statuut  van  de  geïnterneerde  niet  wijzigen  en  slechts  een  
uitvoeringsmaatregel van de internering betreffen, maakt de bevestiging van de afwijzing  
van de invrijheidstelling een noodzakelijke aanvulling uit van het vonnis of arrest dat de 
internering voor onbepaalde tijd heeft gelast en vertoont deze beslissing het karakter van 
een  jurisdictionele  beslissing2.  (Artt.  18,  eerste  en  tweede  lid,  19bis  en  19ter  Wet 
Bescherming Maatschappij)

4º en 5° Wanneer de kortgedingrechter een justitiële beslissing inzake internering van de  
hiertoe  wettelijk  bevoegde  instantie  ongedaan  maakt,  weze  het  voorlopig,  is  een 
onverenigbaarheid met de wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid  
van  de  strafgerechten  voorhanden  en  overschrijdt  hij  aldus  zijn  
beoordelingsbevoegdheid. (Art. 584 Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Justitie T. H.)

ARREST

(A.R. C.07.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 8, 9, 556, 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 7, 16, 18, 19 en 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van 

de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksue-
le strafbare feiten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep; Verklaart 

het incidenteel beroep ongegrond en het hoger beroep in de volgende mate gegrond; her-
vormt de bestreden beschikking in de mate dat het de vordering van (de verweerder) on-
gegrond heeft verklaard en desbetreffend opnieuw recht sprekend: Schorst de beslissingen 
van de Commissie tot bescherming van de maatschappij van 18 september 2006 en van de 
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij van 19 oktober 2006 bij hoogdrin-

1 Zie Cass., 21 maart 1985, A.R. 7189, A.C. 1984-1985, nr. 445.
2 Zie Cass., 3 maart 1998, A.R. P.97.1683.N, A.C. 1998, nr. 116.
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gendheid voorlopig op en beveelt de voorlopige invrijheidsstelling van (de verweerder) 
uit de instelling in Merksplas, tenzij hij voor andere redenen zou zijn aangehouden; (...) 
Verwijst (de eiser) in de kosten van beide aanleggen, begroot in hoofde van (de verweer-
der) op (...)".

Op grond van de motieven op p. 6:
"Terecht heeft de kortgedingrechter zich ter zake bevoegd verklaard. (De verweerder) 

voert de hoogdringendheid aan. Hij voert een schending van zijn subjectieve rechten aan 
doordat hij geïnterneerd blijft terwijl hij door de correctionele rechter sedertdien toereke-
ningsvatbaar werd verklaard op basis van het advies van vier psychiaters, bij vonnis dat 
definitief is. Hij beroept zich tevens op artikel 5.1. e, EVRM en stelt dat hij ten onrechte 
in een psychiatrische instelling gehouden wordt hoewel vaststaat dat hij niet in staat van 
krankzinnigheid of ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid verkeert. De kort-
gedingrechter is bevoegd om deze feitelijkheid bij hoogdringendheid te beoordelen. Het 
incidenteel beroep is dan ook ongegrond".

Grieven
De rechter in kort geding is bevoegd op grond van de artikelen 8, 9, 556, 584 en 1039 

van het  Gerechtelijk  Wetboek om in de gevallen die  hij  spoedeisend acht  bewarende 
maatregelen te nemen als een bestuurshandeling een ogenschijnlijke foutieve aantasting 
van subjectieve rechten inhoudt en hij kan de schorsing van die akte bevelen wanneer het 
geschil rechtstreeks betrekking heeft op de miskenning door het bestuur van het bestaan 
van een subjectief recht of op het herstel van de schade die volgt uit zijn miskenning.

Maar op grond van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kort geding 
evenwel niet tussenkomen wanneer het aan hem gevraagde optreden onverenigbaar is met 
een wetsbepaling of rechtsbeginsel dat de strafvordering beheerst, met inbegrip van de be-
voegdheidsregels en de regeling inzake de uitoefening en de in staatstelling van de straf-
vordering, alsook de daaropvolgende berechting, bestraffing en duur van de effectieve 
vrijheidsberoving.

De beslissing waarbij de Commissie tot bescherming van de maatschappij, bij toepas-
sing van artikel 18 van de aangehaalde wet van 9 april 1930, of de hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, bij toepassing van artikel 19 van voormelde wet in 
graad van beroep, uitspraak doet over de vraag of de geïnterneerde voorgoed of op proef 
in vrijheid zal worden gesteld, wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de 
voorwaarden van zijn reclassering vervuld zijn, de werkelijke duur van de door het straf-
gerecht bevolen vrijheidsberoving nader bepaalt en het statuut van de geïnterneerde wij-
zigt.

Artikel 18, lid 4, van voormelde wet voorziet zelfs dat de voorzitter van de Commissie 
tot bescherming van de maatschappij de voorlopige invrijheidsstelling van de geïnterneer-
de kan gelasten in dringende gevallen.

Als noodzakelijke aanvulling van het vonnis of arrest dat de internering voor onbepaal-
de tijd heeft gelast, hebben voormelde beslissingen betrekking op de persoonlijke vrijheid 
en vertonen zij het karakter van een gerechtelijke beslissing, die uiteindelijk vatbaar is 
voor cassatieberoep krachtens de artikelen 19 en 19ter van de aangehaalde wet van 9 april 
1930.

De gerechtelijke beslissingen in uitvoering van de bevoegdheidstoebedelingen waarvan 
sprake omtrent de invrijheidsstelling van de geïnterneerde behoren tot de wettelijke rege-
ling van de vrijheidsberoving in strafzaken en verzetten zich tegen het optreden van de 
rechter in kort geding in deze materie.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de rechter in kort geding be-
voegd is om bij hoogdringendheid de beslissingen van de Commissie tot bescherming van 
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de maatschappij van 18 september 2006 en van de Hoge Commissie tot Bescherming van 
de maatschappij van 19 oktober 2006 te schorsen en de voorlopige invrijheidstelling van 
de verweerder uit de instelling in Merksplas te bevelen, omdat dit gevraagde optreden 
(schending van de artikelen 8, 9, 556, 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek) krach-
tens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek onverenigbaar is (schending van artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek) met de wettelijke regeling van de vrijheidsberoving via inter-
nering in strafzaken (schending van de artikelen 1, 7, 16, 18, 19 en 19 ter van de aange-
haalde wet van 9 april 1930).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Middel zelf
3. Naar luid van artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doet de 

rechter in kort geding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend 
acht en kan hij maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn 
van recht is die het nemen van een beslissing verantwoordt.

De kortgedingrechter is tevens bevoegd om dringende en voorlopige maatrege-
len te bevelen die nodig zijn om een einde te stellen aan een ogenschijnlijke fou-
tieve krenking van een subjectief recht door een overheid of om dergelijke kren-
king te voorkomen.

De omstandigheid dat de ogenschijnlijk onrechtmatige handeling van de over-
heid afhangt van een strafvordering, vormt geen beletsel voor dat optreden, be-
houdens wanneer het optreden van de rechter in kort geding niet verenigbaar is 
met de wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid van de straf-
gerechten.

4. Krachtens artikel 18, eerste lid, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van be-
paalde seksuele strafbare feiten, kan de commissie tot bescherming van de maat-
schappij, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de procureur des Konings, van 
de geïnterneerde of van zijn advocaat, gelasten dat de geïnterneerde voorgoed of 
op proef in vrijheid zal worden gesteld, wanneer zijn geestestoestand voldoende 
verbeterd is en de voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn.

Krachtens artikel 18, tweede lid, van voormelde wet kan de voorzitter van de 
commissie in dringende gevallen de invrijheidstelling van de geïnterneerde ge-
lasten.

Artikel 19bis van voormelde wet regelt de appelprocedure voor de hoge com-
missie tot bescherming van de maatschappij en artikel 19ter het cassatieberoep 
tegen een door voormelde hoge commissie genomen beslissing die de beslissing 
tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt 
of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheid-
stelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

5. In tegenstelling tot de beslissingen van de commissie die het statuut van de 
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geïnterneerde niet wijzigen en slechts een uitvoeringsmaatregel van de interne-
ring betreffen, maakt de bevestiging van de afwijzing van de invrijheidstelling 
een noodzakelijke aanvulling uit van het vonnis of arrest dat de internering voor 
onbepaalde tijd heeft gelast en vertoont deze beslissing het karakter van een ju-
risdictionele beslissing.

6. Uit de samenlezing van hetgeen voorafgaat volgt dat een onverenigbaarheid 
met de wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid van de straf-
gerechten voorhanden is wanneer de kortgedingrechter een justitiële beslissing 
inzake internering van de hiertoe wettelijk bevoegde instantie ongedaan maakt, 
weze het voorlopig.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- de verweerder werd bij beslissing van de raadkamer van de Rechtbank te Me-

chelen van 20 juni 1995 geïnterneerd;
- bij vonnis van de Correctionele Rechtbank van Veurne van 27 juni 2006 

werd hij tot 18 maanden cel veroordeeld nadat een college van deskundigen, aan-
gesteld door de correctionele rechtbank, had geadviseerd dat hij "thans niet (ver-
keert) in staat van krankzinnigheid, niet in een ernstige staat van geestesstoornis 
of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakte of maakt tot het controleren 
van zijn daden" dit voor feiten gepleegd tijdens de momenten van strafonderbre-
king of penitentiair verlof of nadat hij na een uitgangspermissie niet was terugge-
keerd;

- de commissie tot bescherming van de maatschappij beslist op 18 september 
2006 tot het behoud in Merksplas aangezien uit de bestanddelen van de zaak te 
besluiten is dat de geestestoestand van de geïnterneerde niet voldoende verbeterd 
is en dat er zich geen mogelijkheid van wederaanpassing aftekent die voor de 
maatschappij voldoende waarborgen zou bieden tegen gevaar;

- de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij wijst het hoger be-
roep van de verweerder af bij beslissing van 19 oktober 2006.

8. De appelrechter oordeelt:
- zowel de beslissing van de commissie als die van de hoge commissie hebben 

het behoud van de verweerder in Merksplas beslist op basis van het feit dat zijn 
geestestoestand onvoldoende is verbeterd en dat zijn reclasseringsvoorwaarden 
niet vervuld zijn. Deze algemene motivering is onverenigbaar met de vaststellin-
gen van de vier voornoemde psychiaters en van de correctionele rechtbank die de 
verweerder veroordeeld heeft tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden, 
waaruit noodzakelijkerwijze volgt dat op hem niet meer de wet tot bescherming 
van de maatschappij kan worden toegepast;

- door aldus voorlopig te beslissen op grond van "feitelijkheden", stelt het hof 
van beroep zich niet in de plaats van de commissie of van de hoge commissie.

Vervolgens schorst het arrest de beslissingen van 18 september en 19 oktober 
2006 bij hoogdringendheid voorlopig op en beslist het tot de invrijheidstelling 
van de verweerder.

9. Door aldus te oordelen, overschrijdt de kortgedingrechter zijn beoordelings-
bevoegdheid.
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Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep toelaat-

baar verklaart.
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 te Gent.

12 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Deconinck – Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 369

1° KAMER - 13 juni 2008

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - RAAD VAN BEROEP - 
BESLISSING - CASSATIEBEROEP - HOEDANIGHEID VAN DE EISER

2º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - HOEDANIGHEID VAN DE EISER

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - UITSPRAAK - 
VERSTEK - VERZET - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING - ONTVANGST - OVERMACHT - BEGRIP

1º en 2° De nationale Raad van de Orde van architecten is niet bevoegd om, in eigen  
naam, cassatieberoep in te stellen, aangezien die Orde, die optreedt door toedoen van  
de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn  voorzitter,  de persoon is die bij  wet is  
aangewezen om een door een raad van beroep uitgesproken eindbeslissing voor het Hof  
van Cassatie te brengen1. (Artt. 33 en 37 Architectenwet)

3º De onmogelijkheid om de betekening te ontvangen, in de zin van artikel 26, eerste lid  
van de wet van 26 juni 1963 tot  instelling van een orde van architecten, kan slechts  
voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil  en die door die wil  niet kon  
worden voorzien noch vermeden2.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 1 april 2004, A.R. D.03.0009.N, A.C. 2004, nr. 177.
2 Cass., 9 okt. 1986, A.R. 7516, A.C. 1986-87, nr. 74. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 8 november 2006 gewe-
zen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voer-
taal.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147, 1148, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 25 en 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van ar-

chitecten;
- de artikelen 2, 50, 51 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, los van de bij de wet bepaalde gevallen, de 

termijnen worden verlengd zolang de persoon die de handeling moet verrichten, in de vol-
strekte onmogelijkheid verkeert te handelen.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing, die op tegenspraak uitspraak doet, verklaart de beroepen ont-

vankelijk, vernietigt de beroepen beslissing, en uitspraak doende bij wege van nieuwe be-
schikkingen, verklaart het verzet tegen de beslissing van 13 oktober 2005 ontvankelijk en 
gegrond,  verklaart  zij  de  [aan  de  verweerder]  ten  laste  gelegde  grieven  bewezen  en 
spreekt tegen hem een berisping uit. Die beslissing steunt op de onderstaande gronden:

"Een tuchtstraf van zes maanden schorsing werd op 13 oktober 2005 bij verstek uitge-
sproken tegen [de verweerder] die ervan beschuldigd werd zijn bijdrage aan de Orde voor 
het jaar 2005 niet betaald te hebben;

Die beslissing werd [aan de verweerder] betekend, bij aangetekend schrijven met ont-
vangstmelding, gepost op 24 november 2005;

[De verweerder] heeft bij aangetekende brief van 3 februari 2006 verzet gedaan, en te-
gelijk hoger beroep tot bewaring van recht ingesteld tegen de beslissing van 13 oktober 
2005;

Nadat de tuchtraad [de verweerder] en zijn raadsman gehoord had op de zitting van 22 
maart 2006 heeft die raad het verzet niet-ontvankelijk verklaard, wegens niet-naleving van 
de wettelijke verzetstermijn, waartegen [de verweerder] via zijn beroep opkomt;

In dit geval maken zowel het ontbreken van een handtekening op het ontvangstbewijs 
bij de aangetekende brief van 24 november 2005 als [verweerders] duidelijke bekommer-
nis om zich in juni 2005 bij het bureau te melden in het raam van een ander gelijktijdig 
behandeld dossier,  zijn  verklaring geloofwaardig volgens welke hij  wegens een waar-
schijnlijke verwarring van brievenbussen het postbericht niet heeft ontvangen en hij pas 
op 2 februari 2006 heeft kunnen kennisnemen van de beslissing van 13 oktober 2005;

Bijgevolg, gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak, is het verzet ontvankelijk 
aangezien de verzetstermijn pas is ingegaan op 3 februari 2006, overeenkomstig artikel 26 
in fine van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 25 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architec-

ten worden de beslissingen onmiddellijk, bij aangetekende brief, aan de betrokken partijen 
en aan de nationale raad betekend. Samen met die betekening worden alle gepaste inlich-
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tingen verstrekt, betreffende de termijnen van beroep en de wijze waarop beroep tegen de 
beslissing kan worden ingesteld.

Artikel 26, eerste lid, van die wet bepaalt dan weer dat degene tegen wie een beslissing 
bij verstek is gewezen, tegen die beslissing verzet kan aantekenen binnen de termijn van 
dertig dagen.

Uit het tweede lid blijkt dat het verzet, op straffe van nietigheid, moet worden betekend 
bij aangetekende brief, gepost binnen de vermelde termijn en geadresseerd aan de raad die 
de beslissing heeft genomen.

Luidens het laatste lid van artikel 26 van voornoemde wet vangen de termijnen van be-
roep aan op de dag na de afgifte ter post van de aangetekende brief houdende betekening 
van de beslissing waartegen beroep is ingesteld, tenzij de betrokkene het bewijs levert dat 
hij zich in de onmogelijkheid bevond om de betekening te ontvangen. In dat geval gaan de 
termijnen slechts in op de dag na die waarop het lid van de beslissing in kennis is gesteld.

De toepassing van die afwijking, die op een beperkende wijze moet worden uitgelegd, 
aangezien de regels betreffende het beroep van openbare orde zijn, impliceert het bestaan 
van overmacht, met andere woorden het bestaan van een gebeurtenis buiten de wil van de 
betrokkene die hij niet kon voorzien noch vermijden, waarbij de artikelen 50 en 51 van 
het Gerechtelijk Wetboek de rechter verbieden de termijnen te verlengen buiten de geval-
len waarin die artikelen voorzien.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de bestreden beslissing dat de beslissing, die 
op 13 oktober 2005 bij verstek gewezen is tegen de verweerder, hem werd betekend bij 
aangetekend schrijven met ontvangstmelding, gepost op 24 november 2005, zodat de ter-
mijn van dertig dagen 's anderendaags, op 25 november 2005, was ingegaan.

Het verzet daarentegen werd gedaan bij aangetekende brief van 3 februari 2006, dus 
ruim buiten voornoemde termijn, daar de verweerder aanvoerde dat hij nooit de beteke-
ning van 24 november 2005 had ontvangen en evenmin daarvan was ingelicht door de 
ontvangst van een bericht van de post.

Hoewel de raad van beroep evenwel geoordeeld heeft dat "zowel het ontbreken van een 
handtekening op het ontvangstbewijs bij de aangetekende brief van 24 november 2005 als 
de duidelijke bekommernis van de architect om zich in juni 2005 bij het bureau te melden 
in het raam van een ander gelijktijdig behandeld dossier, zijn verklaring geloofwaardig 
maken volgens welke hij wegens een waarschijnlijke verwarring van brievenbussen het 
postbericht niet heeft ontvangen en hij pas op 2 februari 2006 heeft kunnen kennisnemen 
van de beslissing van 13 oktober 2005", blijkt uit geen enkele overweging van de [bestre-
den] beslissing dat de verweerder alle nuttige maatregelen zou hebben genomen om een 
dergelijke verwarring te voorkomen of onmogelijk te maken, en, bijgevolg, dat die ver-
warring buiten zijn wil om is gebeurd.

Bijgevolg heeft de raad van beroep niet naar recht kunnen beslissen dat, gelet op de 
omstandigheden eigen aan de zaak, het verzet ontvankelijk was, terwijl de betekening, 
overeenkomstig artikel 25 van de wet van 26 juni 1963, was gedaan op 24 november 
2005, dus meer dan dertig dagen vóór het aantekenen van het verzet, en dat geenszins uit 
de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt dat het door de verweerder aangevoer-
de feit buiten zijn wil om was gebeurd en dat hij het niet had kunnen voorzien noch ver-
mijden (schending van de artikelen 25, 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een orde van architecten, 1147, 1148 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 50 en 51 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, 
los van de bij de wet bepaalde gevallen, de termijnen worden verlengd zolang de partij die 
de handeling moet verrichten, in de volstrekte onmogelijkheid verkeert te handelen) en, 
bijgevolg niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de verzetstermijn, overeenkomstig ar-
tikel 26 in fine van de wet van 26 juni 1963, pas op 3 februari 2006 was ingegaan (schen-
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ding van de artikelen 25 en 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van 
architecten).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leve-

ren van de feiten die zij aanvoert.
Dat is eveneens het geval wanneer het een negatief feit betreft.
Hoewel de rechter kan oordelen dat het bewijs van een negatief feit niet even strikt 

moet worden geleverd als dat van een positief feit, kan hij immers de partij die dat feit 
aanvoert niet van dat bewijs ontslaan en de tegenpartij opleggen het bewijs van het tegen-
gestelde positieve feit te leveren.

Hieruit volgt dat de partij die beweert dat zij zich in de onmogelijkheid bevond om de 
betekening te ontvangen, het bewijs van die onmogelijkheid zal moeten leveren en niet zal 
kunnen volstaan met het uiten van veronderstellingen.

Dat bewijs kan met alle middelen rechtens, inclusief vermoedens, worden geleverd.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde beoordeelt van de 

vermoedens waarop hij steunt om het bestaan van een feit te aanvaarden, mag hij echter 
het begrip 'feitelijk vermoeden' niet miskennen, meer bepaald door uit de aldus vastgestel-
de feiten gevolgtrekkingen te maken die er geen enkel verband mee hebben.

In deze zaak voert de verweerder aan dat hij de betekening nooit heeft ontvangen en 
evenmin daarvan is ingelicht door de ontvangst van een bericht van de post.

Zowel het ontbreken van een handtekening op het ontvangstbewijs bij de aangetekende 
brief van 24 november 2005, welk gegeven de reden waarom de aangetekende brief niet 
op de post is afgehaald helemaal niet verduidelijkt, als de duidelijke bekommernis van de 
architect om zich in juni 2005 bij het bureau te melden in het raam van een ander gelijktij-
dig behandeld dossier, welk gegeven geen enkel verband houdt met de huidige procedure, 
waarin de verweerder trouwens doelbewust had nagelaten te reageren op een oproeping 
voor het bureau op 9 mei 2005, houden echter geen verband met het door de verweerder 
aangevoerde feit, namelijk dat hij in deze zaak geen postbericht heeft ontvangen met de 
melding dat een aangetekende brief bij hem thuis was aangeboden, wegens een waar-
schijnlijke verwarring van brievenbussen.

Bijgevolg heeft het hof van beroep, niet zonder het juridisch begrip vermoeden te mis-
kennen, kunnen beslissen dat de voornoemde feitelijke gegevens de verklaring van de ver-
weerder  staven,  namelijk  dat hij  van de post  geen bericht  had ontvangen wegens een 
waarschijnlijke verwarring van brievenbussen, en aldus uit de vastgestelde feiten een ge-
volgtrekking maken die er geen verband mee houdt (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg niet naar recht heeft kunnen beslissen dat 
de verweerder onmogelijk zijn verzet op tijd heeft kunnen doen, en miskent het aldus de 
regels inzake de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
2 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door het openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 1097 van het 

Gerechtelijk  Wetboek  ambtshalve  tegen  het  cassatieberoep  ingestelde  middel 
van niet-ontvankelijkheid in zoverre het is ingesteld in naam van de nationale 
raad van de Orde van architecten:

Krachtens de artikelen 33, eerste lid, en 37, eerste en tweede lid, van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten, is de Orde van ar-
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chitecten,  die optreedt  door toedoen van de nationale raad, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, de persoon die bij wet is aangewezen om een door een raad 
van beroep uitgesproken eindbeslissing voor het Hof van Cassatie te brengen.

De nationale Raad heeft niet de hoedanigheid om, in eigen naam, cassatiebe-
roep in te stellen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Het middel zelf
Eerste onderdeel
Luidens artikel 26, eerste lid, van de wet van 26 juni 1963 kan degene tegen 

wie een beslissing bij verstek is gewezen, tegen die beslissing verzet aantekenen 
binnen de termijn van dertig dagen.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat het verzet, op straffe van nietigheid, 
moet worden betekend bij aangetekende brief, gepost binnen de vermelde ter-
mijn en geadresseerd aan de raad die de beslissing heeft genomen.

Krachtens het zevende lid van dat artikel vangen de termijnen van beroep aan 
op de dag na de afgifte ter post van de aangetekende brief houdende betekening 
van de beslissing waartegen beroep is ingesteld, tenzij de betrokkene het bewijs 
levert dat hij zich in de onmogelijkheid bevond om de betekening te ontvangen. 
In dat geval gaan de termijnen slechts in op de dag na die waarop het lid van de 
beslissing in kennis is gesteld.

De onmogelijkheid om de betekening te ontvangen, in de zin van dat zevende 
lid, kan slechts voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil en die 
door die wil niet kon worden voorzien of vermeden.

De bestreden uitspraak stelt  vast  dat  "[de beslissing die]  [...]op 13 oktober 
2005 bij verstek [werd] uitgesproken tegen [de verweerder] [...] [hem] werd [...] 
betekend, bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding, gepost op 24 novem-
ber 2005 [en dat] [de verweerder] bij aangetekende brief van 3 februari 2006 ver-
zet [heeft] gedaan [...] tegen de beslissing van 13 oktober 2005".

Uit de overweging dat "zowel het ontbreken van een handtekening op het ont-
vangstbewijs bij de aangetekende brief van 24 november 2005 als de duidelijke 
bekommernis van de architect om zich in juni 2005 bij het bureau te melden in 
het raam van een ander gelijktijdig behandeld dossier, zijn verklaring geloof-
waardig maken volgens welke hij wegens een waarschijnlijke verwarring van 
brievenbussen het postbericht niet heeft ontvangen en hij pas op 2 februari 2006 
heeft kunnen kennisnemen van de beslissing van 13 oktober 2005", kon de be-
streden beslissing, om het verzet van de verweerder ontvankelijk te verklaren, 
niet naar recht afleiden dat de verweerder zich in de onmogelijkheid bevond om 
de betekening van de bij verstek gewezen beslissing te ontvangen, en bijgevolg, 
om zijn verzet binnen de wettelijke termijn te doen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De overige grieven
Noch het overige gedeelte van het eerste onderdeel, noch het tweede onderdeel 

dienen te worden onderzocht. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het is ingesteld namens de nationale 

Raad van de Orde van architecten.
Vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre zij de hogere beroepen 

ontvankelijk verklaart en de beroepen beslissing van 30 maart 2006 vernietigt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde raad van beroep 

van de Orde van architecten met het Frans als voertaal die zich dient te schikken 
naar de beslissing die het Hof over dat rechtspunt heeft gewezen. 

13 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 370

1° KAMER - 13 juni 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAAR - ZITTING - DEBAT - 
OPENBAARHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAAR - ZITTING - 
DEBAT - OPENBAARHEID

1º en 2° De tuchtrechtelijke beslissing die de straf schrapping uitspreekt en de gestrafte het  
recht  ontneemt  het  beroep  van  vastgoedmakelaar  uit  te  oefenen,  is  niet  naar  recht  
verantwoord  wanneer  noch  uit  die  beslissing,  noch  uit  enig  ander  stuk  van  de 
rechtspleging blijkt dat zijn zaak in openbare zitting is behandeld1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 
148 G.W. 1994; Art. 50, §4 K.B. 27 nov. 1985)

(G. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.07.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 15 oktober 2007 gewezen 

door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars met 
het Frans als voertaal.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 

1 Zie Cass., 20 okt. 1997, A.R. D.96.0003.N, A.C. 1997, nr. 417.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950;
- artikel 14, §1, van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-

ten, gedaan te New York op 19 december 1966;
- artikel 50, §4, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de 

regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstver-
lenende intellectuele beroepen zijn opgericht, zoals het gewijzigd werd bij het koninklijk 
besluit van 19 november 2004.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat, op de zitting van 13 september 2007, de eiser is versche-

nen en de zaak ab initio is hervat, spreekt de bestreden beslissing de sanctie schrapping 
uit.

Grieven
Krachtens de artikelen 6. 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, 14 van het internationaal Verdrag inzake burgerrech-
ten en politieke rechten en 50, §4, van het in het middel aangewezen koninklijk besluit 
van 27 november 1985, moet de tuchtrechtelijke beslissing waarbij de sanctie schrapping 
wordt opgelegd en de eiser het recht wordt ontzegd het beroep van vastgoedmakelaar uit 
te oefenen, in openbare zitting worden onderzocht en uitgesproken, behoudens in de ge-
vallen zoals voorzien door artikel 148 van de Grondwet en artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, of wanneer de 
opgeroepen persoon, geheel vrijwillig en ondubbelzinnig, afstand doet van de openbaar-
heid van de debatten.

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser afstand zou 
hebben gedaan van de openbaarheid van de debatten en noch uit de bestreden beslissing 
noch uit enig stuk van de rechtspleging volgt dat de zitting van de kamer van beroep van 
13 september 2007, waar de eiser na de heropening van het debat werd gehoord, in het 
openbaar is gehouden.

Er bestaat immers geen enkel proces-verbaal van die zitting en, hoewel de bestreden 
beslissing de openbaarheid vaststelt van de zitting waar zij is uitgesproken, stelt zij niet 
vast dat de zitting van 13 september waarvan zij gewag maakt, openbaar was.

De bestreden beslissing schendt dus alle in het middel aangewezen bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 50, §4, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot 

bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinsti-
tuten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, zijn de 
zittingen van de kamer openbaar, behoudens in de gevallen zoals voorzien door 
artikel 148 van de Grondwet en artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, of wanneer de opgeroepen 
persoon, geheel vrijwillig en ondubbelzinnig, afstand doet van de openbaarheid 
van de debatten.
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De voornoemde uitzonderingen zijn in deze zaak niet van toepassing en uit 
geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser afstand 
heeft gedaan van de openbaarheid van de debatten.

Noch uit de bestreden beslissing, noch uit enig stuk van de rechtspleging blijkt 
dat de zaak van de eiser in openbare zitting is behandeld.

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

nietigde beslissing;
Veroordeelt de verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar anders samengestelde kamer van beroep van het Be-

roepsinstituut van vastgoedmakelaars met het Frans als voertaal.

13 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 371

1° KAMER - 13 juni 2008

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - PROVINCIALE RADEN - 
AFGEVAARDIGDEN IN DE NATIONALE RAAD - BESLISSING - BEROEP - RAAD VAN BEROEP - 
MATERIËLE BEVOEGDHEID

Hoewel krachtens de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot  
regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963, tot instelling van een Orde van  
architecten elke kiezer voor de raad van beroep beroep kan instellen tegen de in de 
artikelen 2 tot 25 van dat koninklijk besluit bedoelde verkiezingen voor de provinciale  
raden beroep kan instellen, hebben ze niet tot gevolg dat beroep kan worden ingesteld 
tegen de beslissingen van de provinciale raden om twee van hun leden af te vaardigen  
naar de nationale Raad, op grond van artikel 34, eerste lid, a) van de wet van 26 juni  
1963. 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.07.0019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 24 oktober 2007 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voertaal.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 



Nr. 371 - 13.6.08 HOF VAN CASSATIE 1547 

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 11, 17, 20, 27, 31, eerste lid, 34, eerste lid, a), en 61 van de wet van 26 

juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 30 augustus 1963 tot regeling van 

de toepassing van de wet van 26 juni 1963, tot instelling van een orde van architecten;
- artikel 28 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen;
- algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst;
- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld "dat de wet van 1 maart 2007 (...), die een aantal wijzigingen 

heeft aangebracht in de artikelen 11 tot 28 van de wet van 26 juni 1963, de mandaten van 
de in de provinciale raden verkozen architecten heeft verlengd van vier tot zes jaar heeft 
gebracht; dat de nieuwe wet de duur van de mandaten van de gewone en plaatsvervangen-
de leden van de raden van de Orde uitdrukkelijk wijzigt (artikel 11 van de wet van 26 juni 
1963, gewijzigd bij artikel 22 van de wet van 1 maart 2007) alsook die van de leden van 
de raden van beroep (artikel 28 van de wet van 26 juni 1963 gewijzigd bij artikel 27 van 
de wet van 1 maart 2007) maar niet preciseert dat de mandaten van de architecten die naar 
de nationale raad worden afgevaardigd eveneens worden verlengd (artikel 34 van de wet 
van 26 juni 1963); dat artikel 28 van de wet van 1 maart 2007 bepaalt dat de wijzigingen 
in de wet van 26 juni 1963 van toepassing zijn op de thans lopende mandaten",

verklaart de bestreden beslissing het beroep ontvankelijk dat de eiser heeft ingesteld te-
gen de verkiezing van een gewone afgevaardigde en van een plaatsvervangend afgevaar-
digde in de nationale raad van de Orde van architecten, welke verkiezing werd georgani-
seerd op 11 oktober 2007 tijdens een buitengewone raad van de raad van de Orde van ar-
chitecten van de provincie Luik, en vernietigt die verkiezing.

De bestreden beslissing steunt op de onderstaande redenen:
1. "Het beroep werd ingesteld binnen de termijn waarin artikel 27 van het koninklijk 

besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963, 
tot instelling van een Orde van architecten voorziet;

2. "[De verweerder] voert aan dat voornoemde verkiezing onwettig is,  aangezien de 
plaatsen van de gewone en plaatsvervangend afgevaardigden in de nationale raad van de 

Orde van architecten niet vacant waren. [...] Uit de gegevens van de zaak, en meer be-
paald uit een brief van de minister van Middenstand en Landbouw, Sabine Laruelle, van 
10 augustus 2007 alsook uit een mail van regeringscommissaris Edwin Wolfs van 19 sep-
tember 2007 volgt dat het feit dat artikel 34 van de wet van 26 juni 1963 niet uitdrukkelijk 
werd gewijzigd een vergissing is die bij de eerstvolgende goedkeuring van een wet zal 
worden rechtgezet, en uit de memorie van toelichting van het wetsontwerp blijkt dat de 
wetgever eveneens de mandaten van de naar de nationale raad afgevaardigde architecten 
wilde verlengen. Uit die overwegingen volgt dat de verkiezing die de raad van de Orde 
van architecten van [de provincie] Luik op 11 oktober 2007 heeft georganiseerd, vernie-
tigd moet worden, aangezien de mandaten van de huidige afgevaardigden verlengd waren 
krachtens de wil van de wetgever en krachtens het beginsel van de continuïteit van de 
openbare dienst dat  primeert  op elke andere overweging zodat,  in  de instellingen van 
openbaar nut waartoe de Orde van architecten behoort, de mandatarissen hun ambt blijven 
uitoefenen tot zij vervangen worden";

3. "Bovendien moet erop worden gewezen dat krachtens artikel 27 van het huishoude-
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lijk reglement de leden die zitting zullen houden in de nationale raad, bij de verkiezing 
van de leden van het bureau gekozen worden onder de gewone leden van de raad. Die toe-
stand deed zich niet voor toen de raad van de Orde van de provincie Luik besliste twee 
andere leden naar de nationale raad af te vaardigen. Hieruit volgt dat het met die bedoe-
ling organiseren van interne verkiezingen tijdens een buitengewone raad niet wettig is".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 27 van de wet van 26 juni 1963 luidt als volgt: "Er worden twee raden van be-

roep ingesteld" (eerste lid); " Een raad van beroep met het Nederlands als voertaal heeft 
zijn zetel te Gent: hij neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de 
provincies Antwerpen,  Limburg,  Oost-Vlaanderen,  West-Vlaanderen en van de Neder-
landstalige raad van de Orde van de provincie Brabant" (tweede lid); "Een raad van be-
roep met het Frans als voertaal heeft zijn zetel te Luik: hij neemt kennis van de beslissin-
gen van de raden van de Orde van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen 
en van de Franstalige raad van de Orde van de provincie Brabant" (derde lid). Het tweede 
en derde lid van die bepaling beogen een omschrijving te geven van de territoriale be-
voegdheid van de twee raden van beroep maar niet van hun materiële bevoegdheid, die 
wordt geregeld door artikel 31 van de wet. Volgens artikel 31, eerste lid, van die wet doen 
de raden van beroep uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen, die de ra-
den van de Orde op grond van de artikelen 17(inzake inschrijving op de tabel van de Orde 
en op de lijst van de stagiairs), 20 (in tuchtzaken) en 61 (overgangsbepaling betreffende 
de anciënniteit van personen die het beroep van architect kennelijk uitoefenden bij de in-
werkingtreding van de wet) hebben uitgesproken. Aan de raden van beroep werd dus niet 
de bevoegdheid verleend om kennis te nemen van de beroepen tegen de beslissingen die 
de provinciale raden hebben genomen krachtens artikel 34, eerste lid, van die wet, dat 
luidt als volgt: "De nationale raad van de Orde van architecten bestaat uit: a) tien gewone 
leden en tien plaatsvervangende leden (...) door de raden van de Orde onder hun leden ge-
kozen voor een termijn van vier jaar, naar rata van een gewoon en een plaatsvervangend 
lid per raad".

Artikel 26 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 bepaalt: "Elke kiezer bij de 
raad van de Orde kan beroep tegen de uitslagen van de stemming indienen binnen de acht 
dagen van de bekendmaking. Het beroep moet bij een ter post aangetekend schrijven ge-
richt worden aan de voorzitter van de raad van beroep die volgens artikel 27 van de wet 
bevoegd is". Volgens artikel 27 van dat koninklijk besluit "doet, binnen vijftien dagen na 
ontvangst van het aangetekend schrijven, de raad van beroep, in laatste aanleg, uitspraak 
over het beroep". Die bepalingen van het koninklijk besluit regelen het beroep van elke 
kiezer tegen de verkiezingen voor de provinciale raden, die worden geregeld bij de artike-
len 2 tot 25 van het koninklijk besluit, maar hebben niet tot gevolg dat beroep kan worden 
ingesteld tegen de beslissingen van de provinciale raden om twee van hun leden af te 
vaardigen naar de nationale raad, op grond van artikel 34, eerste lid, a), van de wet van 26 
juni 1963. De verwijzing, in voornoemd artikel 26 van het koninklijk besluit, naar de in 
artikel 27 van de wet bedoelde bevoegdheid van de raden van beroep, heeft betrekking op 
de territoriale bevoegdheid van de twee raden van beroep maar kan niet tot gevolg hebben 
dat de materiële bevoegdheid van die raden van beroep inzake beroepen tegen de beslis-
sing van de raad van de Orde ruimer wordt dan hetgeen is bepaald in artikel 31 van de 
wet.

De bestreden beslissing verklaart verweerders beroep tegen de beslissing van de raad 
[van de Orde van de provincie] Luik om zijn gewone afgevaardigde en zijn plaatsvervan-
gend afgevaardigde in de nationale raad te verkiezen, ontvankelijk op grond dat voor-
noemd beroep "werd ingesteld binnen de termijn waarin artikel 27 van het koninklijk be-
sluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963, tot 
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instelling van een orde van architecten voorziet". De bestreden beslissing beslist aldus dat 
de raad van beroep bevoegd was om van het beroep kennis te nemen, wat een schending 
oplevert van de artikelen 17, 20, 27, eerste tot derde lid, 31, eerste lid, 34, eerste lid, a), 61 
van de wet van 26 juni 1963, 26 en 27 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963.

Tweede onderdeel
Artikel 34, eerste lid, van de voornoemde wet van 26 juni 1963 luidt als volgt: "De na-

tionale raad van de Orde van architecten bestaat uit: a) tien gewone leden en tien plaats-
vervangende leden, (...) door de raden van de Orde onder hun leden gekozen voor een ter-
mijn van vier jaar, naar rata van een gewoon en een plaatsvervangend lid per raad". Die 
bepaling werd niet gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, 
zodat de duur van het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden van de raden 
van de Orde in de nationale raad blijft vastgesteld op vier jaar. Artikel 28 van de voor-
noemde wet van 1 maart 2007 luidt als volgt: "De wijzigingen bedoeld in dit hoofdstuk 
(wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten) zijn 
van toepassing op de lopende mandaten binnen de organen opgesomd in artikel 6 van de-
zelfde wet" d.w.z. de raden van de Orde, de raden beroep en de nationale raad van de Or-
de. Artikel 28 van de wet van 1 maart 2007 verlengt de duur niet van de mandaten be-
doeld in artikel 34, eerste lid, a), van de wet van 26 juni 1963, dat onveranderd blijft. De 
wil van de wetgever, zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 
maart 200,7 vermag niet artikel 34, eerste lid, a), van de wet van 26 juni 1963 te wijzigen, 
dat niet werd gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007 zelf.

De bestreden beslissing, die om de hierboven onder 2) vermelde redenen de verkiezing 
van de provinciale raad vernietigt, schendt bijgevolg de artikelen 34, eerste lid, a), van de 
wet van 26 juni 1963 en 28 van de wet van 1 maart 2007 en maakt een verkeerde toepas-
sing van het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst.

Derde onderdeel
Volgens artikel 11, eerste lid, van de voornoemde wet van 26 juni 1963, zoals het werd 

gewijzigd bij artikel 22 van de wet van 1 maart 2007, worden "de gewone en plaatsver-
vangende leden van de raad van de Orde (...) voor een termijn van zes jaar gekozen onder 
de leden van de Orde". Volgens artikel 28 van de voornoemde wet van 1 maart 2007, zijn 
"de wijzigingen bedoeld in dit hoofdstuk (wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot in-
stelling van een orde van architecten) (...) van toepassing op de lopende mandaten binnen 
de organen opgesomd in artikel 6 van dezelfde wet, d.w.z. onder meer de raden van de 
Orde. Uit die wetsbepalingen volgt dat het mandaat van de leden van de raad van de Orde, 
die, vóór de wet van 1 maart 2007, verkozen zijn voor een periode van vier jaar, die lo-
pend is bij de inwerkingtreding van die wet, namelijk op 24 maart 2007, met twee jaar 
wordt verlengd. Artikel 34, eerste lid, van de wet van 26 juni 1963 luidt als volgt: "De na-
tionale raad van de Orde van architecten bestaat uit: a) tien gewone leden en tien plaats-
vervangende leden, (...) door de raden van de Orde onder hun leden gekozen voor een ter-
mijn van vier jaar, naar rata van een gewoon en een plaatsvervangend lid per raad". Bijge-
volg gelden voor de aanwijzing van de afgevaardigden van de raden van de Orde in de na-
tionale raad geen andere voorwaarden dan een verkiezing door de leden van de rader van 
de Orde die zelf regelmatig zijn verkozen.

De bestreden beslissing die in deze zaak de verkiezing van 11 oktober 2007 om de on-
der 3) vermelde reden vernietigt, stelt aldus voor de wettigheid van de verkiezing van le-
den van de raden van de Orde een voorwaarde uit het huishoudelijk reglement, dat geen 
voorrang kan hebben op de voornoemde bepalingen van de wet. De bestreden beslissing 
schendt aldus de artikelen 6, 11, eerste lid, 34, eerste lid, a), van de wet van 26 juni 1963,  
28 van de wet van 1 maart 2007 ent 159 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Er bestaat geen grond om acht te slaan op de memorie van de verweerder, 

"conclusie" genaamd, die ingekomen is op de griffie van het Hof op 20 januari 
2008 en niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie, zoals is 
voorgeschreven bij artikel 1092 van het Gerechtelijk Wetboek. Zulks geldt, om 
dezelfde reden, ook voor eisers brief van 2 juni 2008 aan de voorzitter van het 
Hof.

Het middel
Eerste onderdeel
De bestreden uitspraak verklaart  het beroep ontvankelijk dat  de verweerder 

heeft ingesteld tegen de beslissing van de raad van de Orde van architecten van 
de provincie Luik om, krachtens artikel 34, eerste lid, a), van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een orde van architecten, onder zijn leden een gewoon lid 
en een plaatsvervangend lid van de nationale raad van die orde voor een termijn 
van vier jaar te verkiezen.

Luidens artikel 31, eerste lid, van die wet doen de raden van beroep uitspraak 
over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen, die de raden van de Orde op 
grond van de artikelen 17, 20 en 61 hebben uitgesproken.

Die bepaling verleent  aan de raad van beroep niet  de bevoegdheid om uit-
spraak te doen over een beslissing van de raad van de Orde die genomen is op 
grond van artikel 34, eerste lid, a), van de wet.

Hoewel de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 
tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963, tot instelling van een 
Orde van architecten bepalen hoe elke kiezer voor de raad van beroep tegen de in 
de artikelen 2 tot 25 van dat koninklijk besluit bedoelde verkiezingen voor de 
provinciale raden beroep kan instellen, hebben ze niet tot gevolg dat beroep kan 
worden ingesteld tegen de beslissingen van de provinciale raden om twee van 
hun leden af te vaardigen naar de nationale raad, op grond van artikel 34, eerste 
lid, a), van de wet van 26 juni 1963.

De bestreden uitspraak die beslist dat de raad van beroep bevoegd is om kennis 
te nemen van het beroep van verweerder, schendt de in het onderdeel aangewe-
zen wettelijke bepalingen.

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

nietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep van de Orde 

van architecten met het Frans als voertaal die zich dient te schikken naar de be-
slissing die het Hof over dat rechtspunt heeft gewezen.
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13 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 372

1° KAMER - 13 juni 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — MEERWAARDEN - EXPLOITATIE VAN EEN ONDERNEMING - 
VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOPZETTING - VERKREGEN OF VASTGESTELDE WINSTEN EN BATEN - 
HANDELSZAAK - EERDERE OVERDRACHT - TAXATIE - AANSLAGJAAR

Wanneer de overdracht van een handelszaak die meerwaarden aan het licht brengt in de 
zin van artikel 28, 1° W.I.B. 1992, gebeurde vóór de daadwerkelijke stopzetting van de  
activiteit,  heeft  de administratie  het  recht  ze te belasten voor  het  aanslagjaar  tijdens 
hetwelk de overdracht is gesloten1.

(B. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0095.F)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 28, eerste lid, 1°, 171, 1°, c, 4°, a, en 4°, b, en 360 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 200, a, en 204, 3°, a, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat de eisers aanvoerden dat de meerwaarde van de over-

gedragen handelszaak van de eerste eiser ten onrechte was belast voor het aanslagjaar 
1993,

en beslist vervolgens "dat het jaar waarin de meerwaarde belast kon worden het inkom-
stenjaar 1992 (aanslagjaar 1993) was en dat de litigieuze aanslag voor dat aanslagjaar op 
correcte wijze is vastgesteld" en dat, bijgevolg, de voorziening van de eisers tegen de be-

1 Zie Cass., 21 juni 1990, A.R. F.1017.F, A.C. 1989-90, nr. 617; Cass., 11 feb. 1993, A.R. F.1229.F, 
A.C. 1993, nr. 87. 
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slissing van de door de directeur gemachtigde ambtenaar die hun bezwaar tegen die aan-
slag heeft verworpen, niet-gegrond is.

Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de twee onderstaande soorten redenen:
(1) "De eerste (eiser) heeft zijn beroepswerkzaamheid pas definitief stopgezet na de on-

derhandse overeenkomst van 9 december 1992. In dat verband deelt het hof (van beroep) 
de zienswijze van de (eisers) niet volgens welke, ook al bepaalde het instrumentum van 
die overeenkomst niet uitdrukkelijk dat de eigendomsoverdracht gelijktijdig zou gebeuren 
met de volledige betaling van de op 2 januari 1993 vastgestelde prijs, uit de bewoordingen 
van de overeenkomst en uit de uitvoering ervan blijkt dat die overdracht, of althans de ter-
handstelling of de levering van de wezenlijke bestanddelen van de zaak, in januari 1993 
moest plaatsvinden.

Terecht voert  (de verweerder) aan dat de overdrachtsovereenkomst van 9 december 
1992 geen enkel beding bevat over de werkelijke datum van de overdracht.

Het is bovendien niet mogelijk het bestaan van een impliciete opschortingsvoorwaarde 
af te leiden uit bepaalde feiten, zoals het beding van de overeenkomst volgens welke "de 
voorraden, die niet begrepen zijn in de prijs van deze overeenkomst, geïnventariseerd zul-
len worden op 31 december 1992" of nog de volledige betaling van de op 2 januari 1993 
vastgestelde prijs van de overdracht.

Noch het ene noch het andere feit kunnen van invloed zijn op het feit waaruit de belas-
ting op de meerwaarde bij de overdracht ontstond en waarvan artikel 28, 1°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 gewag maakt, namelijk het verkrijgen of vaststel-
len van meerwaarden uit hoofde van of naar aanleiding van de stopzetting van de beroeps-
werkzaamheid, en zulks los van het feit of de voorraden al dan niet in de overdrachtsprijs 
zijn inbegrepen en los van de datum en de regeling van de betaling van de prijs.

(2) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof volgt uit artikel 28, 1°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, enerzijds, dat de wetgever, door het gebruik van 
de termen "verkregen" en "vastgesteld" respectievelijk doelde op de meerwaarden die tot 
stand gekomen zijn en die welke niet tot stand gekomen zijn, en anderzijds, dat de admi-
nistratie,  wanneer  de overdracht  van een handelszaak dergelijke  meerwaarden aan het 
licht heeft gebracht, het recht heeft ze te belasten voor het jaar waarin de overdracht is 
overeengekomen (...).

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde waaraan de stopzetting 
zou afhangen, was de meerwaarde, zoals (de verweerder) terecht aanvoert, belastbaar op 
de datum van de overeenkomst, zijnde 9 december 1992, datum waarop de schuldvorde-
ring van de (eisers) is ontstaan en waarop zij een vaststaand karakter heeft verkregen".

Grieven
Eerste onderdeel
I. Voor het hof van beroep voerden de eisers onder meer de onderstaande argumenten 

aan:
"In werkelijkheid (...) valt niet te ontkennen dat de werkzaamheid pas in 1993 daadwer-

kelijk is stopgezet, ook al is de overeenkomst in december 1992 getekend. De (eerste ei-
ser) is de handelszaak immers blijven exploiteren tot de daadwerkelijke levering ervan. 
Zulks blijkt uit het geheel van de volgende omstandigheden (...):

- bij hun dossier hebben de (eisers) een attest gevoegd van 10 januari 1994 van het soci-
aal secretariaat van Assubel met daarbij vijf fiches die bewijzen dat de werknemers op 31 
december 1992 nog door (de eerste eiser) waren tewerkgesteld;

- de fiche van de zestien tewerkgestelde arbeiders (afsluiting op 31 december 1992) be-
wijst dat de (eerste eiser) op die datum nog steeds werkgever was;
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- het abonnement bij lnterelec-Interagra is tot op 10 januari 1993 op naam van de (eer-
ste eiser) blijven staan;

- het abonnement bij Belgacom stond tot op 29 januari 1993 op naam van de (eerste ei-
ser);

- de boeken van de inkomsten en van de ontvangsten van de (eerste eiser) zijn opge-
maakt van 1 december 1992 tot 31 december 1992;

- verscheidene facturen, die opgemaakt zijn ten name van de (eerste eiser) en die alle 
betrekking hebben op data na die van de overdrachtsovereenkomst, bewijzen dat de (eer-
ste eiser) zijn werkzaamheid pas in 1993 werkelijk heeft stopgezet.

Uit al die gegevens blijkt dat de werkelijke stopzetting van de beroepswerkzaamheid 
van de (eerste eiser) plaatsvond na de ondertekening van de overdrachtsakte, in januari 
1993, (...)".

II. Met de supra weergegeven redenen (1), geeft het bestreden arrest geen, of althans 
geen passend antwoord op de voornoemde argumenten van de eisers volgens welke, in 
hoofdzaak, de werkelijke stopzetting van de onderneming van de eerste eiser, in werke-
lijkheid pas in 1993 had plaatsgevonden.

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

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 28, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden 

beschouwd als "winst  (...)  van een vorige beroepswerkzaamheid die de verkrijger (...) 
voorheen heeft uitgeoefend", " inkomsten die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde 
of naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van de onderneming (...) en 
voortkomen uit meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaamheid zijn gebruikt". 
Een meerwaarde maakt deel uit van de in voornoemd artikel 28, 1°, bedoelde "inkomsten 
die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de volledige en de-
finitieve stopzetting van de onderneming" op voorwaarde dat het vroegere rechtsfeit (de 
overdracht, het schadegeval, enz.) waaruit de meerwaarde voortkwam achteraf leidt tot 
een werkelijke, volledige en definitieve stopzetting van de onderneming, of omgekeerd, 
op voorwaarde dat een werkelijke stopzetting van de onderneming gevolgd wordt door 
een rechtsfeit dat leidt tot het verkrijgen of het vaststellen van een meerwaarde. Voor de 
correcte toepassing van het annaliteitsbeginsel van de belasting (artikelen 360 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 200, a, en 204, 3°, a, van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), veronderstelt 
de belastbaarheid voor een welbepaald aanslagjaar op grond van artikel 28, 1°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 derhalve dat tegelijkertijd of achtereenvol-
gens twee bestanddelen die de grondslag vormen van de desbetreffende inkomstenbelas-
ting voorhanden zijn: het verkrijgen of het vaststellen van een meerwaarde, enerzijds, en 
de volledige en definitieve stopzetting van de onderneming, anderzijds. Wanneer beide 
voornoemde bestanddelen zich niet, gelijktijdig of achtereenvolgens, voordoen in de loop 
van hetzelfde belastbare tijdperk (inkomstenjaar) moet het inkomen dat bestaat  in een 
meerwaarde als bedoeld in artikel 28, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, verbonden worden aan het belastbare tijdperk (en bijgevolg aan het daarmee over-
eenstemmende aanslagjaar) tijdens hetwelk het laatste van de twee wezenlijke bestandde-
len van de grondslag van de belasting zich heeft voorgedaan of tot stand is gekomen. Bij-
gevolg, ingeval de definitieve en volledige stopzetting van de onderneming pas plaats-
vond tijdens een belastbaar tijdperk of een inkomstenjaar (1993) dat volgt op dat waarin 
het rechtsfeit is ontstaan dat aanleiding gaf tot het verkrijgen of het vaststellen van de 
meerwaarde (1992), moet de belasting op de meerwaarde verbonden worden aan het daar-
opvolgende belastbare tijdperk (1993) en aan het daarmee overeenstemmende aanslagjaar 
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(1994). Dat is met name zo, omdat de voornoemde meerwaarde onderworpen is aan een 
specifieke complexe aanslagregeling, vervat in artikel 171 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 (artikel 171, 1°, c; 4°, a; 4°, b, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992, zoals blijkt uit de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financi-
ële bepalingen, toepasselijk op de meerwaarden uit stopzettingen die plaatsvonden vanaf 6 
april 1992).

Met de supra weergegeven redenen, (2) oordeelt het bestreden arrest dat de administra-
tie het recht had de meerwaarde die was vastgesteld of verkregen door de overeenkomst 
tot overdracht van de handelszaak van 9 december 1992 te belasten voor het belastbare 
tijdperk tijdens hetwelk de overdracht is overeengekomen (1992) en voor het daarmee 
overeenstemmende aanslagjaar (1993), zonder daarbij acht te slaan of na te gaan of, in 
werkelijkheid, de definitieve en volledige stopzetting van de onderneming van de eerste 
eiser niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden tijdens een belastbaar tijdperk na 1992.

Het bestreden arrest schendt bijgevolg alle in de aanhef van het middel aangewezen be-
palingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest oordeelt dat "uit artikel 28, 1°, van het Wetboek van de inkomsten-

belastingen 1992 volgt, enerzijds, dat de wetgever, door het gebruik van de ter-
men 'verkregen' en 'vastgesteld' respectievelijk doelde op de meerwaarden die tot 
stand gekomen zijn en die welke niet tot stand gekomen zijn, en anderzijds, dat 
de administratie, wanneer de overdracht van een handelszaak dergelijke meer-
waarden aan het licht heeft gebracht, het recht heeft ze te belasten voor het jaar 
waarin de overdracht is gesloten (...)" en dat te dezen, "de meerwaarde belastbaar 
(was) op de datum van de overeenkomst, zijnde 9 december 1992, datum waarop 
de schuldvordering van de (eisers) is ontstaan en waarop zij een vaststaand ka-
rakter heeft verkregen".

Het hof van beroep diende niet te antwoorden op de conclusie van de eisers die 
aanvoerden dat de werkelijke stopzetting van de onderneming van de eerste eiser 
pas in 1993 had plaatsgevonden, aangezien die bewering niet langer relevant was 
wegens de beslissing van het arrest.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 28, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

zijn winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid die de verkrijger of de 
persoon van wie hij de rechtverkrijgende is voorheen heeft uitgeoefend, inkom-
sten die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de 
volledige en definitieve stopzetting van de onderneming of van de uitoefening 
van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid en voortkomen uit 
meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaamheid zijn gebruikt.

Wanneer de overdracht van een handelszaak meerwaarden aan het licht brengt 
in de zin van die bepaling, heeft de administratie het recht ze te belasten voor het 
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jaar tijdens hetwelk de overdracht is gesloten.
Het mogelijke tijdsverloop tussen de overdracht en de stopzetting van de ex-

ploitatie sluit niet uit dat de meerwaarde is verkregen of vastgesteld uit hoofde of 
naar aanleiding van die stopzetting in de zin van voornoemd artikel 28.

Het onderdeel dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

13 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
P. Glineur, Brussel en De Bruyn.

Nr. 373

1° KAMER - 13 juni 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — BELANG - TOEPASSING VAN DE 
NIEUWE WETTELIJKE BEPALINGEN - VERZUIM - NADEEL

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - NIET-GEREGISTREERDE AANNEMER - 
OPDRACHTGEVER - BETALING - WETTELIJKE INHOUDINGEN - ONDERAANNEMER - RECHTSTREEKSE 
VORDERING - TOEPASSING

1º  Een partij,  die  in  haar  conclusie  die  genomen  is  vóór  de  wetswijziging,  de  rechter  
verzoekt uitspraak te doen op grond van een wettelijke bepaling, wat laatstgenoemde 
doet, heeft er belang bij tegen die beslissing op te komen wanneer deze verplicht is een  
nieuwe wettelijke geldende bepaling die de vorige vervangt toe te passen, en nalaat dat  
te doen en haar aldus nadeel berokkent. 

2º  Het  arrest  dat  in  geval  van  rechtstreekse  vordering  van  een  onderaannemer  geen  
toepassing  maakt van de wettelijke bepalingen,  die  de opdrachtgever verplichten ten  
voordele van de Staat de inhoudingen te doen op de betaling van de prijs van het werk  
aan een op dat ogenblik niet-geregistreerde aannemer, is niet naar recht verantwoord.  
(Artt. 403, §1 en 408 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0130.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 mei 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 403, inzonderheid §1, en 408 van het Wetboek van de inkomsten-belas-

tingen 1992;
- artikel 402, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, 

zoals het gold vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 december 1998;
- artikel 13, inzonderheid eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 

houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijk-
heidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet 
van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat het Waalse Gewest, via openbare aanbestedingen aan de 

naamloze vennootschap O.V. Entreprises, die naderhand failliet verklaard werd bij vonnis 
van 2 januari 1995, twee opdrachten gegund heeft betreffende de inrichting van de lucht-
haven van Gosselies. Op de vorderingen van de naamloze vennootschap Lombet-Rodick, 
de naamloze vennootschap Entreprises Ponts Tunnels et Terrassement (afgekort Entrepri-
ses P.T.T.), de naamloze vennootschap Neremat, de naamloze vennootschap Gerling-Na-
mur-Assurances du Crédit die ertoe strekken voor recht te doen zeggen dat hun schuldvor-
deringen op O.V. Entreprises, in hun hoedanigheid van onderaannemers of verhuurders 
van materiaal (Gerling-Namur-Assurances du Crédit op grond van een subrogatie in de 
rechten van de onderaannemers of verhuurders van materiaal) voor de uitvoering van die 
twee opdrachten met toepassing van de artikelen 1, 2 en 3, inzonderheid tweede lid, van 
de wet van 3 januari 1958 bevoorrecht waren op de bedragen die het Waalse Gewest aan 
de failliete vennootschap verschuldigd was, en die ertoe strekten dat het Waalse Gewest, 
de opdrachtgever, op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek zou worden ver-
oordeeld om hun openstaande schuldvorderingen op O.V. Entreprises, de hoofdaannemer, 
te betalen tot beloop van hetgeen het aan de failliete vennootschap verschuldigd was, be-
slist het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis en na de zaak aan zich te hebben 
getrokken, dat de schuldvordering van Lombet-Rodick, Entreprises Ponts Tunnels et Ter-
rassements, Neremat, Gerling-Namur-Assurances du Crédit (Gerling-Namur-Assurances 
du Crédit op grond van een subrogatie in de rechten van twee onderaannemers of verhuur-
ders van materiaal), het aangevoerde voorrecht genieten en houdt het de uitspraak over de 
overige punten van de vorderingen aan teneinde klaarheid te scheppen in de rekeningen, 
enerzijds, tussen het Waalse Gewest en de failliete vennootschap, anderzijds, tussen de 
failliete vennootschap et haar onderaannemers en verhuurders van materiaal. Het hof van 
beroep verklaarde het arrest bindend voor en tegenstelbaar aan de naamloze vennootschap 
Dema Beton, in de persoon van de curator van het faillissement ervan, Eric Massin, advo-
caat, qualitate qua, de naamloze vennootschap Entreprises Miot et Brescani en de naamlo-
ze vennootschap Socabelec die te dien einde tijdens het appelgeding zijn opgeroepen door 
het Waalse Gewest.

Het arrest doet vervolgens uitspraak over de vordering van de eiser die ertoe strekt dat 
het Waalse Gewest, in zoverre het veroordeeld zou worden om verscheidene betalingen te 
doen aan de overige verwerende partijen in hun hoedanigheid van onderaannemers of ver-
huurders van materiaal (of, wat Gerling-Namur-Assurances du Crédit betreft, in haar hoe-
danigheid van gesubrogeerde in de rechten van onderaannemers of verhuurders van mate-
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riaal), veroordeeld wordt om een bedrag gelijk aan 15 pct. van de betalingen die met toe-
passing van artikel 402, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (in de 
oorspronkelijke versie ervan) dienen te gebeuren, in te houden en aan de eiser te betalen, 
op grond dat de registratie van O.V. Entreprises was geschrapt, en het doet tevens uit-
spraak over de identieke vordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met toe-
passing van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders.

Na te hebben vastgesteld "dat [de eiser] en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid elk 
een vordering hebben ingesteld die ertoe strekt voor recht te doen zeggen dat, aangezien 
de hoofdaannemer wegens zijn faillissement werd geschrapt, het Waalse Gewest op zijn 
betalingen de bedragen dient in te houden bedoeld in de artikelen 30bis van de wet van 27 
juni 1969 en 402 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992",

beslist het arrest, met bevestiging van het eerste vonnis, die uitspraak over de vorderin-
gen om te volgende redenen aan te houden:

"De onderaannemers maken tegelijkertijd gebruik van het voorrecht dat hun bij de wet 
van 3 januari 1958 is verleend en van de rechtstreekse vordering van artikel 1798 van het 
Burgerlijk Wetboek dat hun de mogelijkheid biedt dat voorrecht uit te oefenen en er uit-
werking aan verleent;

Met die rechtstreekse vordering oefenen zij een schuldvordering uit die de wet hun toe-
kent tegen de opdrachtgever, zonder zich eerst tot de hoofdaannemer te wenden;

De vraag van de registratie rijst dus voor elk van de onderaannemers die rechtstreeks 
van de opdrachtgever een betaling kunnen ontvangen, veeleer dan voor de hoofdaanne-
mer, via wiens vermogen die bedragen niet moeten passeren;

Alvorens uitspraak te doen over de vorderingen [van de eiser] en van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, dient de rechter bijgevolg aan de partijen, de naamloze vennoot-
schap Lombet-Rodick in vereffening, de naamloze vennootschap Entreprises P.T.T., de 
naamloze vennootschap Neremat, de naamloze vennootschap Gerling-Namur-Assurances 
du Crédit, die gesubrogeerd is in de rechten van de vennootschappen Manutentions Mige-
otte en Demanet Cassart, te vragen te bewijzen dat zij op regelmatige wijze zijn geregi-
streerd".

En, bijgevolg, verzoekt het arrest de onderaannemers en verhuurders van materiaal te 
bewijzen dat zij regelmatig zijn geregistreerd.

Die redenen zijn doorslaggevend, aangezien het arrest aldus beslist dat, wanneer de on-
deraannemer van de hoofdaannemer, tegen de opdrachtgever, het in artikel 3, tweede lid, 
van de wet van 3 januari 1958 vermelde voorrecht aanvoert, en, tegen die zelfde opdracht-
gever, de rechtstreekse vordering instelt die hem krachtens artikel 1798 van het Burgerlijk 
Wetboek is toegekend, de opdrachtgever, die door de uitoefening van dat voorrecht en de 
rechtstreekse vordering tot betaling gedwongen is, niet in de handen van de hoofdaanne-
mer, zijn medecontractant, maar in die van de onderaannemer, verplicht is de bedoelde in-
houding en storting te doen aan de door de Koning aangewezen ambtenaar, niet ingeval 
van gebrek aan registratie van die hoofdaannemer die, aldus het arrest,  geen weerslag 
heeft op de bij de wet opgelegde verplichting tot inhouding en storting, maar bij gebrek 
aan registratie van de onderaannemer".

Grieven
De wetten van 4 augustus 1978 en 6 juli 1989 hebben in het Wetboek van de inkom-

stenbelastingen (1964) een artikel 299bis en een artikel 299ter ingevoegd. Die beide arti-
kelen werden nadien de artikelen 400 tot 408 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992.

Artikel 402, tweede lid, van het Wetboek (in de versie die voortvloeit uit de wet van 4 
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augustus 1978) verplicht de opdrachtgever die voor de uitvoering van een daarin bedoelde 
werkzaamheid een beroep doet op een geregistreerde aannemer wiens registratie wordt 
geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst "bij elke betaling aan zijn 
medecontractant" 15 pct. van het door hem aan de aannemer verschuldigde bedrag in te 
houden en te storten, op de datum van de schrapping van de registratie, exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde, bij de door de Koning aangewezen ambtenaar - d.w.z. bij de 
eiser.

Het koninklijk besluit van 26 december 1998 heeft die bewoordingen en de nummering 
van die wetsbepalingen gewijzigd.

Voortaan staat de in het oud artikel 402, tweede lid, bedoelde verplichting tot inhou-
ding en storting vermeld in het nieuwe artikel 403, §1, van het Wetboek. De verplichting 
geldt bij elke betaling "aan een aannemer die op het ogenblik van de betaling niet is gere-
gistreerd".

En voornoemd koninklijk besluit van 26 december 1998 bevat de volgende vermelding, 
die niet voorkwam in de vroegere teksten, en ingevoegd is onder het nieuwe artikel 408: 
"de artikelen 402 tot 407 blijven van toepassing in geval van faillissement of elke andere 
samenloop van schuldeisers alsook bij cessie, beslag onder derden, inpandgeving, inbeta-
linggeving of in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vorde-
ring".

Eerste onderdeel
Luidens artikel 13 inzonderheid eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 december 

1998, zijn de daarin vervatte nieuwe bepalingen in werking getreden op 1 januari 1999.
Uit de nieuwe teksten, en in het bijzonder uit het nieuwe artikel 403, §1, van het Wet-

boek van de inkomstenbelastingen 1992, valt af te leiden dat de verplichting tot inhouding 
en storting die ze aan de opdrachtgever opleggen, ontstaat op het tijdstip waarop de beta-
ling aan de niet-geregistreerde aannemer wordt gedaan.

Uit die vaststellingen van het hof van beroep volgt dat geen enkele van de betalingen, 
op grond waarvan de eiser de veroordeling van het Waalse Gewest heeft gevorderd om de 
bij het oud artikel 402, tweede lid, van het Wetboek opgelegde inhouding en storting te 
doen, zijnde het voorwerp van dit geschil, gedaan is op de datum van de uitspraak van het 
arrest, waarbij het hof van beroep een deskundige heeft aangewezen om het bedrag ervan 
vast te leggen.

Hieruit volgt noodzakelijkerwijs dat de inhouding en de storting niet meer waren onder-
worpen aan het oud artikel 402, tweede lid, van het Wetboek, op grond waarvan de vorde-
ring door de eiser was ingesteld in zijn conclusie die hij had neergelegd vóór de afkondi-
ging van het koninklijk besluit van 26 december 1998, maar aan die nieuwe bepalingen, 
namelijk de artikelen 403, inzonderheid §1, en het nieuwe 408 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992.

Het hof van beroep diende toepassing te maken van die teksten - die bovendien van 
openbare orde zijn - om uitspraak te doen over eisers vordering om het Waalse Gewest te 
doen veroordelen de inhouding en de storting te doen.

Uit de aangewezen doorslaggevende redenen volgt evenwel dat het hof van beroep, om 
uitspraak te doen over die vordering, toepassing heeft gemaakt van de oude teksten, en 
meer in het bijzonder van artikel 402, tweede lid, van het Wetboek.

Het arrest verantwoordt dus zijn beslissing niet naar recht (schending van alle aangewe-
zen bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Over de door de eerste verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van 

niet-ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De eerste verweerder voert aan dat de eiser in zijn conclusie het hof van be-

roep verzocht heeft uitspraak te doen op grond van het oud artikel 402, tweede 
lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Hij leidt daaruit af dat 
het arrest dat toepassing maakt van die wetsbepaling de eiser geen enkel nadeel 
berokkent, waardoor dat onderdeel geen belang meer heeft.

Eisers conclusie is neergelegd op 26 februari 1997, dus vóór de afkondiging 
van het koninklijk besluit van 26 december 1998 houdende maatregelen met het 
oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de so-
ciale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 26 juli 
1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van 
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Het arrest, dat na de afkondiging van dat koninklijk besluit uitspraak doet over 
de vraag of de eerste verweerder, bij de betalingen die hij zal doen aan de onder-
aannemers van de failliete aannemer, al dan niet verplicht zal zijn de door het 
Wetboek van inkomstenbelastingen opgelegde inhoudingen te doen, diende toe-
passing te maken van de nieuwe wetsbepalingen.

De eiser heeft er belang bij op te komen tegen het arrest dat nagelaten heeft het 
te doen en hem aldus nadeel berokkend heeft.

(...)
(De grond) van niet-ontvankelijkheid (kan) niet worden aangenomen.
Over het onderdeel zelf
Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de eiser "een vordering heeft ingesteld 

die ertoe strekte dat voor recht zou worden gezegd dat, aangezien de registratie 
van de hoofdaannemer wegens zijn faillissement werd geschrapt, de [eerste ver-
weerder] op zijn betalingen de bij artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 en 
artikel 402 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgelegde in-
houdingen diende te doen" en erop gewezen heeft dat de onderaannemers, op 
grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, tegen de eerste verweerder 
een rechtstreekse vordering tot betaling van hun schuldvorderingen op de hoofd-
aannemer hadden ingesteld, beslist het arrest dat "de vraag van de registratie dus 
rijst voor elk van de onderaannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een 
betaling kunnen ontvangen, veeleer dan voor de hoofdaannemer, via wiens ver-
mogen die bedragen niet moeten passeren" en de hoofdaannemers die het ver-
meldt, verzoekt te bewijzen dat zij regelmatig zijn geregistreerd.

Artikel 403, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt 
dat de opdrachtgever die voor de in artikel 400, 1°, vermelde werken, aan een 
aannemer die op het ogenblik van de betaling niet is geregistreerd, een deel of 
het geheel van de prijs betaalt, verplicht is bij die betaling 15 pct. van het door 
hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te 
houden en te storten bij de door de Koning aangewezen ambtenaar volgens de 
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door Hem bepaalde modaliteiten.
Krachtens artikel 408 van dat wetboek blijft artikel 403 van toepassing met 

name in geval van de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht-
streekse vordering.

Die bepalingen, die aldus zijn gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 de-
cember 1998, zijn in werking getreden op 1 januari 1999 en zijn van toepassing 
op elke storting die vanaf die datum door de opdrachtgever is gedaan.

Doordat het arrest geen toepassing maakt van die bepalingen, die de opdracht-
gever verplichten de voorgeschreven inhoudingen te doen ten voordele van de 
Staat, ook in geval van rechtstreekse vordering van een onderaannemer, schendt 
het de in dit onderdeel aangewezen bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot rui-

mere cassatie kunnen leiden.
En de eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard voor de 

partijen die daartoe door het Hof zijn opgeroepen
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de verplich-

ting van de eerste verweerder om op zijn betaling al dan niet de bij de wet voor-
geschreven inhoudingen te doen.

Verklaart dit arrest bindend voor meesters Pierre Jandrain en Catherine Scia-
manna, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de naamloze 
vennootschap O.V. Entreprises, en voor de naamloze vennootschap Encomo.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

13 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
T'Kint en Simont.

Nr. 374

3° KAMER - 16 juni 2008

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
BESLUIT DAT DE MEERDERHEID VAN DE BURGERS AANBELANGT - BESLUIT VAN INWENDIGE ORDE - 
DRAAGWIJDTE

2º OPENBARE INSTELLING - CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR 
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RACISMEBESTRIJDING - BESLUIT VAN INWENDIGE ORDE - PUBLICATIE IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD - DRAAGWIJDTE

1º Een besluit van inwendige orde dat geen rechten of plichten formuleert in hoofde van de 
rechtsonderhorigen,  is  in  beginsel  geen  besluit  dat  de  meerderheid  van  de  burgers 
aanbelangt in de zin van artikel  56, §1,  vierde lid van het K.B. van 18 juli  1966; nu  
hieronder  moet  worden verstaan,  een besluit  dat  een hele categorie van in dezelfde  
feitelijke  omstandigheden verkerende burgers  betreft1.  (Art.  56,  §1,  vierde lid  Taalwet 
Bestuurszaken)

2º Op grond van de vaststelling dat het huishoudelijk reglement maatregelen bevat met  
betrekking tot het minimum aantal vergaderingen per jaar, de diverse mogelijkheden om 
een punt op de agenda te plaatsen en de wijze van besluitvorming en oproeping van de 
raad van bestuur, mochten de appelrechters oordelen dat de regels van het huishoudelijk  
reglement niet de algemeenheid van de burgers raken aangezien zij geen verplichtingen  
naar derden creëren doch ten overvloede louter een goede en doelmatige werking van  
het interne bestuur beogen zodat het huishoudelijk reglement derhalve niet integraal in  
het Belgisch Staatsblad diende gepubliceerd te worden.  (Art. 56, §1, vierde lid Taalwet 
Bestuurszaken)

(FIRMA FERYN N.V. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, publieke 
instelling)

ARREST

(A.R. S.07.0101.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 24 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 37, 105, 108 en 190 van de Grondwet;
- de artikelen 17 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 56, §1, vierde lid, van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in be-

stuurszaken;
- de artikelen 3, 5°, en 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een cen-

trum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1993 tot vaststelling van het orga-

niek statuut van het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de oorspronkelijk door de verweerder ingestelde vorde-

ring tot staken ontvankelijk op grond van de volgende motieven:
"Over artikel 440, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
De regels met betrekking tot de beslissing van een rechtspersoon om in rechte op te tre-

den of een rechtsvordering in te stellen (artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek) zijn 

1 Zie Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 793, A.C. 1986-1987, nr. 552.
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verschillend van de regels die betrekking hebben op de verschijning van een advocaat 
voor een rechtbank als gevolmachtigde van een rechtspersoon (artikel 440, alinea 2, van 
het  Gerechtelijk  Wetboek)  (zie  tevens  VAN COMPERNOLLE vert.  De rechtsvordering van 
VZW's in Rapport van het XXXVIIe seminarie van de CDVA, Gent Story 1985, (477, zie 
eveneens A. DECROËS vert. de vordering in rechte van een rechtspersoon: van de beslissing 
te  vorderen  tot  de  verschijning  in  rechte  (Rev.  Gen.  Dr.  Civ.  Belge 2003,  295  en 
volgende).

In het geval van artikel 440, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek is het wel mogelijk 
het tegenbewijs te leveren dat de handeling onbevoegd is gesteld en dus de rechtspersoon 
niet kan worden toegerekend (zie VANANROY, d”e bekrachtiging van eenzijdige vertegen-
woordigingsbehandelingen” in TRV 2004, 47).

Alhoewel de Raad van State een andere mening heeft dan het Hof van Cassatie over de 
draagwijdte van het vermoeden van artikel 440, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
(zie DECROËS op cit. blz. 297 en 298) en waar het vermoeden volgens het Hof van Cassatie 
slaat zowel op de interne besluitvorming als op de externe vertegenwoordiging van de 
rechtspersoon, is in elk geval het vermoeden van artikel 440, alinea 2, van het Gerechte-
lijk Wetboek weerlegbaar (Cass. 17.04.1997 rol nr. C 960051F op www. cass. be) en 
poogt (de eiseres) dit vermoeden te weerleggen.

In het kader van de weerlegging van het vermoeden onderzoekt het (arbeids)hof of de 
beslissing van (de verweerder), om in rechte een stakingsvordering in te dienen, rechtsgel-
dig werd genomen.

In tegenstelling tot wat de eerste rechter stelde kan in principe bij een begin van bewijs 
van het tegenbewijs wel de voorlegging worden bevolen van een stuk m.b.t. de beslissing 
van 21 februari 2006 tot instellen van een stakingsvordering en verzetten de artikelen 440 
en 703 van het Gerechtelijk Wetboek zich hiertegen niet, evenmin als de door de eerste 
rechter aangehaalde cassatierechtspraak.

Over de regelmatigheid van de beslissing van (de verweerder) om een stakingsvorde-
ring in te stellen tegen (de eiseres).

(De eiseres) beweert ten onrechte dat de Koning zijn bevoegdheid op onwettige wijze 
heeft ge(sub)delegeerd aan (de verweerder) zelf wat de werking van de Raad van Bestuur 
betreft. De wet van 15 februari 1993 richt een Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding op en geeft het rechtspersoonlijkheid. Artikel 3 van de wet ver-
klaart (verweerder) bevoegd om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe on-
der meer de wet van 25 februari 2003 aanleiding kan geven. Artikel 5 van bovenvermelde 
wet bepaalt: 'De Koning bepaalt, bij een ministerraad overlegd besluit, het organiek sta-
tuut van (verweerder)'.

Dit statuut bepaalt onder andere: (franse tekst 'Ce statut arrêtera notamment'):
1° de structuur van (verweerder) zo dat de verschillende taken, vermeld in artikel 3 op-

timaal georganiseerd kunnen worden en de medewerking van de gemeenschappen en ge-
westen gewaarborgd wordt;

2° de aanwijzingsmodaliteiten van zijn leden;
3° het statuut van zijn medewerkers;
4° de financieringsmodaliteiten.
Het Franse woord notamment wordt vertaald als 'in het bijzonder' of nog 'specifiek' 

(Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands). Op grond van artikel 7 van de wet van 
31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in het wetgevingszaken dient een verschil 
in franse en nederlandse terminologie te worden opgelost op grond van de wil van de wet-
gever. De voorbereidende werken met name de Nederlandse versie van de verantwoor-
ding van het regeringsamendement dat artikel 5 van de wet is geworden gebruikt de term 
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'in het bijzonder' (Parl. St. Kamer 1991-1992 nr. 3392/2 p. 5).
Het woord 'onder andere' dient bijgevolg te worden uitgelegd als 'in het bijzonder'.
De wetgever heeft bijgevolg zelf aangegeven wat (in het bijzonder) behoort tot het or-

ganiek statuut van (verweerder) en wat de Koning in het bijzonder bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit diende vast te stellen. De wijze van oproepen en de wijze van 
stemmen werden niet vermeld door de wetgever, hetgeen een indicatie is dat deze aspec-
ten van een ondergeschikt belang zijn.

Het koninklijk besluit van 28 februari 1993, dat in ministerraad werd overlegd op grond 
van de door de wetgever Hem toegewezen bevoegdheid, regelt het organiek statuut van 
(verweerder). Het koninklijk besluit van 28 februari 1993 in ministerraad overlegd, be-
paalt dat de Raad van Bestuur paritair samengesteld is uit 10 Nederlandstalige leden, 10 
Franstalige leden en 1 Duitstalig lid (artikel 1). Hun wijze van benoeming wordt geregeld 
met ondermeer voordrachten door de gemeenschappen en gewesten (artikel 1, §2) met 
name door een in ministerraad overlegd besluit, de benoeming van de voorzitter en de on-
dervoorzitter van de Raad van Bestuur worden geregeld evenals de duur van het mandaat 
van deze laatste alsook van het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur.

De aanduidingsmodaliteiten worden bepaald van de plaatsvervangende leden. Artikel 1, 
§6, vermeldt dat elk werkend lid een plaatsvervanger heeft die hem in geval van afwezig-
heid vervangt. Er wordt een college ingesteld bestaande uit de directeur, adjunct-directeur 
en vier coördinatoren, waarbij de beide directieleden gezamenlijk belast zijn met de uit-
voering van de beslissingen van de Raad van Bestuur, en met het dagelijkse bestuur en het 
voeren van het algemeen beleid van (de verweerder) (de artikelen 1bis en 5 van het voor-
meld koninklijk besluit). Artikel 4 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat de Raad 
van Bestuur beschikt over alle bevoegdheden die voor de werking en de uitvoering van de 
opdrachten van (de verweerder) vereist zijn (volheid van bevoegdheid voor de Raad van 
Bestuur), evenals het algemeen beleid (artikel 5). Daarnaast wordt eveneens de rechtspo-
sitie van het personeel door voormeld koninklijk besluit bepaald (de artikelen 6, 7 en 8) 
evenals de financieringsmodaliteiten (de artikelen 10 tot 13). Financieel toezicht wordt 
door een regeringscommissaris gedaan (artikel 9).

Bijgevolg werden alle essentiële elementen van het organiek statuut, zoals door de wet-
gever aangegeven, en conform artikel 5 van deze wet van 15 februari 1993 bij koninklijk 
besluit van 28 februari 1993 in ministerraad overlegd, vastgesteld.

Overdracht van bevoegdheid door de Koning is slechts toelaatbaar wanneer zij geen 
verordenende macht overdraagt, dit is wanneer zij geen bevoegdheid toekent om normen 
met een algemene draagwijdte uit te vaardigen (MAST,  op cit. nr. 38, LEROY op cit. blz. 
381)  en  wanneer  zij  bijkomstige  en  aanvullende  regelen  tot  voorwerp  heeft  (MAST, 
DUJARDIN, VAN DAMME, VANDE LANOTTE, Overzicht van Belgisch Administratief recht, Klu-
wer 2006, nr. 34) of regels van 'importance secondaire' zijnde regels van een minder be-
lang (zie LEROY Contentieux Administratif,  blz.  380).  Een toegelaten delegatie van be-
voegdheid wordt hier en daar dan een toegewezen bevoegdheid.

Ook Velaers,  De Grondwet  en de Raad van State,  afdeling wetgeving,  Antwerpen, 
Maklu, 1999, 375 vermeldt desbetreffend: "desalniettemin nemen het Hof van Cassatie, 
de Raad van State afdeling administratie, en de rechtsleer aan onder bepaalde strikte voor-
waarden, dat niet verboden is dat een orgaan van de uitvoerende macht aan een ander on-
dergeschikte orgaan, dat onder zijn controle staat, opdraagt om met zijn uitdrukkelijk of 
stilzwijgende instemming, louter bijkomstige en aanvullende detailmaatregelen te nemen. 
Dit is tevens de mening van P. LEWALLE (Contentieux Administratif, Ed. Fac. Dr. Liège, 
1997, blz. 641 ev).

In deze zaak heeft het koninklijk besluit van 28 februari 1993, in ministerraad overlegd, 
in haar art. 2 op rechtmatige wijze de Raad van Bestuur opgedragen een huishoudelijk re-
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glement op te stellen, dat dan ter goedkeuring aan de politieke verantwoordelijken, met 
name door de Koning, diende te worden voorgelegd. Het huishoudelijk reglement van (de 
verweerder) is in feite een reglement van inwendige orde en zij bevat slechts aanvullende 
of bijkomstige maatregelen met name, het minimum aantal vergaderingen per jaar voor de 
Raad van Bestuur, de diverse mogelijkheden om een punt op de agenda te plaatsen. Arti-
kel 5 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de Raad slechts geldig kan beslissen 
wanneer ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde leden de vergadering bijwo-
nen en de beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Juist dit artikel 5 is de volledige en 
getrouwe toepassing van de meest gebruikte en essentiële wijze van besluitvorming bin-
nen een democratie met name van artikel 53 van de Grondwet, dat juist hetzelfde quorum 
voorschrijft van aanwezigheid en dezelfde wijze van berekening van de meerderheid.

Dit quorum en deze wijze van berekening zijn "één van de grondregels van de werking 
van het Parlement en dus van de democratie" (J. VELAERS, op cit. blz. 286 en de Raad van 
State door Velaers vermeld). Dit huishoudelijk reglement van (verweerder) hanteert de 
meest gebruikte en essentieel democratische wijze van beslissen in collegiale organen. Er 
zijn er geen afwijkingen van de gewone regels inzake collegiale beslissingsorganen door 
bijzondere meerderheden op te leggen en/of binnen een taalpariteit op te leggen (hetgeen 
evenmin de wil van de wetgever was door (zijn) invulling van haar artikel 5, zie hierbo-
ven) derwijze dat mag gesteld worden dat dit huishoudelijk reglement slechts bijkomstige 
regels vaststelt.

Zo geschiedt ook voor talrijke andere rechtspersonen, de beraadslaging van een collegi-
aal orgaan bij gebreke aan bepalingen in de statuten, volgens "de gewone regels van be-
raadslagende lichamen" (artikel 63 W. Venn.), wat meestal geïnterpreteerd wordt als een 
toepassing mutatis mutandis van de regels van beraadslaging die gelden in Kamer en Se-
naat (B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Die Keure 2005, blz 503).

De andere artikelen van het huishoudelijk reglement slaan op het aantal vergaderingen 
van de Raad, de wijze van oproepen en het plaatsen van punten op een agenda. Het huis-
houdelijk reglement van (de verweerder) is een huishoudelijk reglement van inwendige 
orde; zij heeft geen algemene draagwijdte, legt geen normen op en zij heeft enkel betrek-
king op het gewoon intern functioneren van de Raad van Bestuur. Ook zonder huishoude-
lijk reglement zouden de regels van de democratie zoals vermeld in artikel 53 van de 
Grondwet dienen te worden toegepast.

Eens te meer benadrukt het (arbeidshof) dat dit huishoudelijk reglement door de Ko-
ning en dus door de uitvoerende macht werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 
mei 2002. Het was niet vereist dat dit goedkeuringsbesluit in ministerraad diende te wor-
den overlegd nu het huishoudelijk reglement slechts aanvullende detailregelingen, alge-
meen toepasselijk in een democratie bevatte. Het overleg in ministerraad dient te worden 
voorbehouden voor belangrijke ontwerpen (COREMANS en VAN DAMME Beginselen van wet-
gevingstechniek  en  behoorlijke  regelgeving,  administratieve  rechtsbibliotheek,  Brugge, 
Die Keure, 1994, nr. 52). A contrario kan eveneens worden afgeleid uit artikel 5 van de 
wet van 15.02.1993 dat de gewone wijze van beraadslaging binnen een collegiaal orgaan 
als de Raad van Bestuur niet door de Koning bij in ministerraad overlegd besluit diende te 
worden genomen en alleen door Ons (dit is bij gewoon koninklijk besluit) goedgekeurd. 
De voorbeelden waarnaar (de eiseres) verwijst, hebben betrekking op delegatie van veror-
denende bevoegdheid. Zo is eveneens de stelling van (de eiseres) onjuist dat door boven-
vermelde juridische redenering de werking van (de verweerder) belast met een taak van 
algemeen belang slechts een detailregeling wordt. De structuur, de aanwijzing van de le-
den en plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur, de financiering en het statuut 
van de medewerkers zijn essentieel en bij wet opgericht met uitvoering ervan aan de Ko-
ning opgedragen dewelke deze op volledige wijze uitvoerde bij koninklijk besluit van 28 
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februari 1993. Zo preciseren de voorbereidende werken van de wet van 15 februari 1993 
niet dat alle regels omtrent de werking van (de verweerder), zoals de aanvullende, bij ko-
ninklijk besluit dienden te worden vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement, in tegenstelling met wat (de eiseres) aanvoert, dient niet 
integraal te worden gepubliceerd. Artikel 56 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik 
der talen in bestuurszaken bepaalt: 'Nochtans wanneer zij geen belang hebben voor de 
meerderheid van de burgers, mogen zij bij uittreksel bekendgemaakt worden of het voor-
werp zijn van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad; wanneer hun bekendma-
king geen openbaar nut heeft, mag daarvan afgezien worden'. De wijze van beraadslagen, 
gelijk aan de meest gewone en meest voorkomende wijze van beraadslagen in organen 
van rechtspersonen, heeft geen belang voor de meerderheid van de burgers, gezien de be-
slissingen van (de verweerder) geen algemeen verbindende verordeningen zijn en (de ver-
weerder) slechts de bevoegdheid heeft  in rechte op te treden in individuele geschillen 
waar hij meent dat er een schending van door de wet opgesomde wetten geschiedt en waar 
de eindbeslissing door een rechtbank wordt genomen. Regels van huishoudelijke orde in 
het algemeen zijn louter bestemd voor de interne werking van het bestuur en deze regels 
raken niet de algemeenheid van de burgers (VERMEULEN, de rechtskracht van kaderbeslui-
ten en van reglementen van huishoudelijke orde in het algemeen TBP 1957, 15). Het enige 
belang waarvan de bescherming nagestreefd wordt, is het belang van een goede interne 
werking van de dienst. Besluiten van inwendige orde, die geen rechten en plichten formu-
leren in hoofde van de rechtsonderhorigen, hebben niet het karakter dat zij een algemeen-
heid van burgers aanbelangt (DE JONGHE,  De staatrechtelijke verplichting tot bekendma-
king van normen, Kluwer Antwerpen 1985, 152).

De regels van het huishoudelijk reglement waaronder de algemeen publiekrechtelijke 
regels inzake democratische besluitvorming van collegiale organen zijn, creëren geen ver-
plichtingen naar derden doch beogen ten overvloede louter een goede en doelmatige wer-
king van het interne bestuur, doch dit is niet de algemeenheid van de burgers. Dat de door 
(de verweerder) gedagvaarde personen eveneens een belang hebben bij de beslissingen 
van (de verweerder), doet aan het voorgaande niets af. Ook de Raad van State schijnt in 
haar arrest nr. 125.571 van 23 oktober 2003 te overwegen dat het huishoudelijk reglement 
van de consultatieve stedenbouwkundige commissie uit haar aard enkel gevolgen heeft 
voor de leden van het orgaan waarop het betrekking heeft. De publicatie van talrijke huis-
houdelijke reglementen in het Belgisch Staatsblad is op zich geen bewijs van onregelma-
tigheid van huishoudelijke reglementen die niet in extenso in het Belgisch Staatsblad wer-
den gepubliceerd en dewelke toch ook nog veelvuldig zijn. Zo is ook de verwijzing naar 
een arrest van de Raad van State door (de eiseres) van 2 december 1971 niet relevant aan-
gezien hierin gedragsnormen voor de leerlingen van alle Athenea golden evenals modali-
teiten van sanctie, waaronder uitsluiting van de leerling en dit belangt natuurlijk wel de 
meerderheid van de burgers aan. Omwille van bovenstaande redenen wordt door de niet 
integrale publicatie in het Belgisch Staatsblad van het huishoudelijk reglement in deze 
zaak geen afbreuk gedaan aan artikel 190 van de Grondwet.

De regelmatigheid van de beslissing van (de verweerder) van 21 februari 2006
(De eiseres) beweert ten onrechte dat de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 fe-

bruari 2006 niet geldig werd genomen. Door het proces-verbaal van de vergadering van 
de Raad van Bestuur van 21 februari 2006, niet betwist noch ontkend door de leden van 
de Raad van Bestuur noch door de Raad van Bestuur zelf, wordt bewezen dat de Raad van 
Bestuur  conform de regels  van het  huishoudelijk  reglement  heeft  beslist  (bij  geheime 
stemming conform artikel 5, §2, van het Huish. Regl.) een vordering tot staken in te stel-
len. De omstandigheid dat de Directeur een risico nam door op voorbarige wijze zelf de 
pers te contacteren, of de omstandigheid dat de Raad van Beheer nopens dit optreden eni-
ge kritiek formuleerde, doet aan de rechtsgeldigheid van de beslissing van de Raad van 
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Beheer niets af nu de Raad van Beheer, op 21 februari 2006 samengekomen, met het ver-
eiste quorum aanwezigheid en met de vereiste volstrekte meerderheid der stemmen zelf 
heeft beslist de stakingsvordering in te stellen. Op deze wijze heeft zij zeker de eventuele 
beslissing van haar directeur tijdig bekrachtigd waardoor ab initio de handeling wordt toe-
gerekend aan de bevoegde opdrachtgever (Cass. 07.03.1969, Pas. 1969, 1602).

Het huishoudelijk reglement van (de verweerder) bepaalt de wijze van bijeenroepen, 
zijnde per gewone brief en zonder termijn in spoedeisende gevallen (art. 22 Huish. Regl.). 
Wanneer (de eiseres) in Terzake eind april 2005 verklaringen aflegt en (de verweerder) 
nadien vaststelt dat minnelijke engagementen niet worden nagekomen dan is de apprecia-
tie van (de verweerder) dat er hoogdringendheid is niet kennelijk onredelijk en wordt deze 
beaamd door het (arbeids)hof. Daarenboven kan de Raad, op grond van het huishoudelijk 
reglement, op vraag van tweederden van de aanwezigen beslissen een punt, dat niet op de 
agenda voorkomt, aan de agenda toe te voegen. Ook deze regels zijn aanvullende regels 
en de toepassing van wat meest gebruikelijk is. Bijgevolg is er terzake, behoudens sugges-
tieve en subjectieve verdenkingen door (de eiseres), geen enkel begin van bewijs van te-
genbewijs en dienen de uitnodigingen, met de lijst van personen die ze hebben ontvangen 
en met vermelding van de agendapunten niet te worden overlegd. Er wordt door (de eise-
res) niet het tegenbewijs geleverd van een ongeldige beslissing van de Raad van Beheer 
van 21 februari 2006. Er is tevens geen sprake van machtsmisbruik en bevoegdheidsover-
schrijding aangezien de stakingsvordering niet gericht is tegen het niet verderzetten van 
het instapdiversiteitsplan of het melden van vacatures bij de VDAB op zich, doch tegen 
een beweerde inbreuk op de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. Het niet verder-
zetten van het instapdiversiteitsplan en niet melden van vacatures van de VDAB vonden 
plaats  in  het  kader  van minnelijk  overleg en bemiddeling,  zonder  rechterlijke  tussen-
komst, tussen partijen en zijn nog steeds de beste stappen om gelijkheid van kansen te cre-
ëren en discriminatie te bestrijden, gezien zij gebaseerd zijn op vrijwilligheid of eigen in-
zicht. De vordering van (de verweerder) is ontvankelijk en het incidenteel beroep niet ge-
grond".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 190 van de Grondwet bepaalt dat geen wet, geen besluit of verordening van al-

gemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekend gemaakt 
in de vorm bij de wet bepaald.

Uit  deze grondwetsbepaling vloeit  voort  dat  reglementaire  besluiten pas verbindend 
zijn na de bekendmaking ervan.

Reglementaire besluiten zijn besluiten die een rechtsregel formuleren en dus een alge-
mene draagwijdte hebben doordat ze voor een onbepaald aantal gevallen gelden.

Artikel 56, §1, vierde lid, van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in be-
stuurszaken bepaalt dat de tweetalige koninklijke en ministeriële besluiten integraal in het 
Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, de Nederlandse tekst tegenover de Franse, 
binnen één maand van hun dagtekening. Nochtans wanneer zij geen belang hebben voor 
de meerderheid van de burgers, mogen zij bij uittreksel bekendgemaakt worden of het 
voorwerp zijn van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad; wanneer hun be-
kendmaking geen openbaar nut heeft, mag daarvan afgezien worden.

Terzake stellen de appelrechters vast dat er door het centrum een huishoudelijk regle-
ment werd opgesteld waarin onder meer de werkingsregels zijn opgenomen. Met name 
bevat het huishoudelijk reglement regels met betrekking tot het minimum aantal vergade-
ringen per jaar voor de raad van bestuur, de diverse mogelijkheden om een punt op de 
agenda te plaatsen, de regel dat de raad slechts geldig kan beslissen wanneer ten minste de 
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meerderheid van de stemgerechtigde leden de vergadering bijwonen en de regel dat de be-
slissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, en dat bij staking 
van stemmen het voorstel verworpen is.

De appelrechters stellen nog vast dat dit huishoudelijk reglement niet integraal werd ge-
publiceerd.

De appelrechters stellen vast dat de regels van huishoudelijke orde louter bestemd zijn 
voor de interne werking van het centrum en dat deze regels niet de algemeenheid van de 
burgers raakt, zodat deze regels niet integraal in het Belgisch Staatsblad dienden te wor-
den bekendgemaakt.

Gezien echter het huishoudelijk reglement van het centrum terzake een aantal regels be-
paalde met betrekking tot de werking van het centrum en de wijze waarop binnen dit cen-
trum beslissingen worden genomen, en bijgevolg een reglementair karakter heeft, en ge-
zien dit huishoudelijk reglement belang heeft voor de meerderheid van de burgers omdat 
deze er belang bij hebben te weten dat een beslissing die hen desgevallend nadeel kan be-
rokkenen, zoals een beslissing om in rechte op te treden, rechtsgeldig wordt genomen, 
konden de appelrechters niet zonder schending van de in dit onderdeel genoemde bepalin-
gen beslissen dat het huishoudelijk reglement niet integraal gepubliceerd diende te wor-
den, daar het enkel regels bevatte voor de interne werking van de raad van bestuur en der-
halve niet de algemeenheid van burgers aanbelangt en dat de beslissing van de raad van 
bestuur van 21 februari 2006 om in rechte op te treden tegen eiser rechtsgeldig werd ge-
nomen (schending van de artikelen 190 van de Grondwet en 56, §1, vierde lid, van de wet 
van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
3. Artikel 1 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum 

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, bepaalt dat bij de eerste 
minister  een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 
hierna: Centrum, wordt opgericht, dat rechtspersoonlijkheid heeft.

Krachtens artikel 5 van de wet van 15 februari 1993, bepaalt de Koning, bij in 
Ministerraad overlegd besluit, het organiek statuut van het Centrum. Dit statuut 
bepaalt onder andere: 1° de structuur van het Centrum zodat de verschillende ta-
ken, vermeld in artikel 3, optimaal georganiseerd kunnen worden en de mede-
werking van de Gemeenschappen en Gewesten gewaarborgd wordt; 2° de aan-
wijzingsmodaliteiten van zijn leden; 3° het statuut van zijn medewerkers; 4° de 
financieringsmodaliteiten.

In uitvoering van vermeld artikel 5, nam de Koning op 28 februari 1993 een 
besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het Centrum, waarin de sa-
menstelling en aanwijzing van de leden van de raad, evenals de bevoegdheid van 
de raad wordt geregeld.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1993 bepaalt dat het huis-
houdelijk reglement van de raad van bestuur van het Centrum door deze raad 
wordt vastgesteld en door de Koning wordt goedgekeurd.

Op 5 juli 2002 verscheen in het Belgisch Staatsblad de mededeling dat bij ko-
ninklijk besluit van 17 mei 2002 het te dezen toepasselijk huishoudelijk regle-
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ment van de raad van bestuur van het Centrum is goedgekeurd.
4. Krachtens artikel 56, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 

1966 betreffende de coördinatie van de wetten op het gebruik van talen in be-
stuurszaken, worden de tweetalige koninklijke en ministeriële besluiten integraal 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Wanneer zij nochtans geen belang hebben voor de meerderheid van de bur-
gers, mogen zij bij uittreksel bekendgemaakt worden of het voorwerp zijn van 
een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer hun bekendmaking geen openbaar nut heeft, mag daarvan afgezien 
worden.

5. Onder "besluit dat belang heeft voor de meerderheid van de burgers", in de 
zin van vermeld artikel 56, §1, vierde lid, moet worden verstaan, een besluit dat 
een hele categorie van in dezelfde feitelijke omstandigheden verkerende burgers 
betreft.

Een besluit  van inwendige orde dat  geen rechten of  plichten formuleert  in 
hoofde van de rechtsonderhorigen, is in beginsel geen besluit dat de meerderheid 
van de burgers aanbelangt.

6. De appelrechters stellen vast dat het huishoudelijk reglement van het Cen-
trum, zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 mei 2002, maatregelen be-
vat met betrekking tot het minimum aantal vergaderingen per jaar voor de raad 
van bestuur, de diverse mogelijkheden om een punt op de agenda te plaatsen en 
de wijze van oproepen en van besluitvorming van de raad van bestuur.

7. Op grond van deze vaststellingen vermochten de appelrechters naar recht te 
oordelen dat de regels van het huishoudelijk reglement van het Centrum, zoals 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 mei 2002, niet de algemeenheid van de 
burgers raken aangezien zij geen verplichtingen voor derden creëren doch ten 
overvloede louter een goede en doelmatige werking van het interne bestuur beo-
gen en dat derhalve het huishoudelijk reglement niet integraal gepubliceerd dien-
de te worden in het Belgisch Staatsblad.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist 
en De Baets.
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Nr. 375

2° KAMER - 17 juni 2008

1º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - 
OMVANG - AARD

2º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - OMVANG - AARD

3º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - 
AARD - OMVANG - VEROORZAKEN VAN ABNORMALE HINDER - GEVOLG

4º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - AARD - OMVANG - VEROORZAKEN VAN ABNORMALE HINDER - GEVOLG

5º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - 
GRENS - PREVENTIEVE MAATREGELEN DOOR TOEPASSING VAN DE BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

6º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - VLAREM I - 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - GRENS - PREVENTIEVE MAATREGELEN DOOR TOEPASSING VAN DE BEST 
BESCHIKBARE TECHNIEKEN

7º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22 - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - 
VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM HINDER TE VOORKOMEN - 
LEGALITEITSBEGINSEL

8º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22 - 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM HINDER TE 
VOORKOMEN - LEGALITEITSBEGINSEL

1º en 2° De omvang van de in artikel 22, tweede lid Milieuvergunningsdecreet, en in artikel  
43, §2 Vlarem I, bepaalde zorgvuldigheidsplicht blijft niet beperkt tot het naleven van de  
algemene  of  de  bijzondere  voorwaarden  van  de  vergunning  en  moet  niet  vooraf  bij  
ministerieel besluit worden gepreciseerd; zij is algemeen en omvat elke maatregel van  
voorzichtigheid of voorzorg1. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning; Art. 43, §2 Vlarem I)

3º en 4° Het algemene karakter  van de zorgvuldigheidsplicht  omschreven in artikel 22,  
tweede lid Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, §2 Vlarem I, en het gegeven dat ze 
elke  maatregel  van  voorzichtigheid  of  voorzorg  omvat,  sluit  niet  uit  dat  wanneer 
abnormale  hinder  wordt  veroorzaakt,  het  ter  voldoening  van  deze  verplichting  
noodzakelijk is andere maatregelen te nemen dan het loutere aanwenden van de best  
beschikbare technieken die geen overmatige kosten meebrengen.  (Art. 22, tweede lid 
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; Art. 43, §2 Vlarem I)

5º en 6° De in artikel 22, tweede lid Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, §2 Vlarem I,  
bepaalde zorgvuldigheidsplicht wordt niet beperkt door artikel 43ter, Vlarem I, dat bepaalt  
dat  een  inrichting  zo  dient  te  worden  geëxploiteerd  dat  alle  passende  preventieve 
maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de  
best beschikbare technieken. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning; Art. 43, §2 en 43ter, 1° Vlarem I)

7º  en  8°  Artikel  22,  tweede lid  Milieuvergunningsdecreet,  dat  bepaalt  dat  ongeacht  de  
verleende vergunning,  de exploitant van een inrichting steeds de nodige maatregelen  
moet treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen, heeft een voldoende 

1 Cass., 4 feb. 2003, A.R. P.02.0615.N, A.C. 2003, nr. 83.
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nauwkeurige normatieve inhoud om een misdrijf te kunnen definiëren2 3. (Artt. 22, tweede 
lid en 39 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning)

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

ARREST

(A.R. P.06.1348.N)

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

correctionele kamer, van 15 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling.
Tweede middel
1. De eiseres voert aan dat artikel 22, tweede lid, gelezen in verband met arti-

kel 39 Milieuvergunningsdecreet de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet 
schendt, daar nergens in het Milieuvergunningsdecreet of in enige andere wette-
lijke of decretale bepaling nader wordt gespecifieerd wat onder "hinder" dient te 
worden begrepen, waartegen de nodige maatregelen preventief dienen te worden 
genomen, bij gebreke waarvan de exploitant strafrechtelijk kan worden gesancti-
oneerd.

2. Het in deze grondwetsbepalingen vervatte legaliteitsbeginsel zou zijn mis-
kend daar de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in con-
text met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde 
gedraging omschrijft.

3. Met toepassing van artikel 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof verzoekt de 
eiseres daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

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

zal hebben beantwoord.
"Schenden de artikelen 22, tweede lid en 39 van het decreet van de Vlaamse 

Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen treffen om 
hinder te voorkomen" geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft om 
een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verant-

2 Ibid.
3 Zie: Cass., 3 april 2007, A.R. P.06.1348.N, A.C. 2007, nr. 164; Gw. H. nr. 36/2008, 4 maart 2008, 
B.S. 30 april 2008 (Ed. 1), 23.423.
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woorden verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtson-
derhorigen die vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die ver-
volgd worden wegens het niet-nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals om-
schreven in artikel 22, tweede lid van het Milieuvergunningsdecreet "?

Houdt de kosten aan.

17 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 376

2° KAMER - 17 juni 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING INGEDIEND 
VOORALEER DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID ADVIES KON VERLENEN - ADVIES VERLEEND 
OP VRIJWILLIG VERZOEK VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING INGEDIEND 
VOORALEER DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID ADVIES KON VERLENEN - ADVIES 
GEVRAAGD OP VRIJWILLIG VERZOEK VAN DE RECHTER - ANDERSLUITEND ADVIES VERLEEND DOOR DE 
HOGE RAAD - GEVOLG VOOR DE VOORDIEN INGESTELDE HERSTELVORDERING

1º Wanneer de herstelvordering door het bevoegde bestuur werd ingediend vooraleer de  
Hoge Raad voor het Herstelbeleid,  bij  gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn  
huishoudelijk reglement, advies kon verlenen, is het op vrijwillig verzoek van de rechter  
door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleende advies niet bindend, noch voor het  
bestuur, noch voor de rechter, zodat het niet eensluidend dient te zijn zo het bestuur in 
zijn vordering wil  volharden en de rechter deze vordering wil  toekennen1.  (Art. 198bis 
Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

2º  Geen  wetsbepaling  vereist  dat  het  bestuur  om  reden  van  een  nadien  uitgebracht  
andersluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, op aanvraag van de  
rechter  met  toepassing  van  artikel  198bis,  tweede  lid  Stedenbouwdecreet  1999,  
nogmaals  zijn  voordien  ingestelde  herstelvordering  uitdrukkelijk  zou  motiveren.  (Art. 
198bis Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(D. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, aangesteld voor het grondgebied van de provincie West-
Vlaanderen)

ARREST

(A.R. P.08.0256.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen de  arresten van het  Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 5 januari 2007 en 4 januari 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Gw. H., nr. 31/2008, 28 feb. 2008, B.S. 18 april 2008 (Ed. 2), overweging B.8, colom 21.038.
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Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149, §1, en 198bis Ste-

denbouwdecreet 1999: net zoals artikel 149, §1, vereist ook artikel 198bis dat het 
daarin bedoelde advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid "eensluidend" 
zou zijn. Bij een andersluidend advies van deze Hoge Raad kan het bestuur in 
zijn herstelvordering, die reeds bij de rechter aanhangig is, niet volharden. Bijge-
volg willigen de appelrechters ten onrechte deze herstelvordering in. 

2. Artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt:  "De bepalingen met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zo-
als bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, treden pas in werking nadat de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijk reglement is 
goedgekeurd. De rechter kan ingediende vorderingen voor inbreuken die dateren 
van vóór (...) maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voorleggen voor eensluidend advies 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid". 

3. Voornoemd artikel 198bis geldt als overgangsbepaling voor de herstelvor-
dering die door het bevoegde bestuur werd ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn 
huishoudelijk reglement, advies kon verlenen. 

Bijgevolg wordt in dit geval het voorafgaande onderzoek naar de opportuniteit 
van deze vordering geacht geheel door het vorderende bestuur te zijn gevoerd, en 
is een eensluidend advies van de Hoge Raad niet meer vereist.

De omstandigheid dat de vordering reeds aanhangig is zonder eensluidend ad-
vies van de Hoge Raad, houdt in dat de herstelvorderende overheid evenmin ver-
plicht is het vrijwillig door de rechter gevraagde advies te volgen.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het op het verzoek van de rechter ver-
leende advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid bindend is, zowel het be-
stuur als voor de rechter, en bijgevolg eensluidend dient te zijn zo dit bestuur in 
zijn vordering wil volharden en de rechter deze vordering wil toekennen, faalt 
naar recht.

Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der mach-
ten: gelet op het andersluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
diende het  bestuur de herstelvordering aanvullend te verantwoorden. Door dit 
zelf te doen met miskenning van de motiveringsplicht van het bestuur, stellen de 
appelrechters zich onwettig in de plaats van dit bestuur. 
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6. Geen wetsbepaling vereist dat het bestuur om reden van een nadien uitge-
bracht andersluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, op aan-
vraag van de rechter met toepassing van artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouw-
decreet 1999, nogmaals zijn voordien ingediende herstelvordering uitdrukkelijk 
zou motiveren. 

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht. 
7. Voor het overige beoordelen de appelrechters met de motieven die zij ver-

melden slechts de wettigheid van de herstelvordering, rekening houdend met het 
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zonder dat zij zich in de plaats 
stellen van het bestuur. 

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

17 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 377

2° KAMER - 17 juni 2008

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI - TERRITORIALE 
ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK - GEVOLG

Wanneer de correctionele rechtbank, waarnaar de zaak door de raadkamer bij beschikking 
is verwezen, zich ratione loci onbevoegd verklaart en het lijkt dat het onderzoeksgerecht  
territoriaal onbevoegd was om de procedure te regelen, stelt het Hof van Cassatie, dat  
het  rechtsgebied  regelt,  eerst  vast  dat  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  
vooralsnog geen rechtsmiddel open staat en dat de beslissing van het vonnisgerecht in  
kracht van gewijsde is gegaan, daarna vernietigt het de beschikking van de raadkamer  
en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt1.

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL inzake V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0688.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker vraagt regeling van rechtspleging ingevolge:
- de beschikking van 15 maart 2007 van de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel;

1 Zie: Cass., 19 maart 1991, A.R. 5342, A.C. 1990-1991, nr. 380 met noot R.D. 
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- het vonnis van 19 december 2007 van de Correctionele Rechtbank te Brussel.
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het 

verzoek uiteengezet.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De voorvermelde beschikking van de raadkamer verwijst, met aanneming 

van  verzachtende  omstandigheden,  K V,  naar  de  Correctionele  Rechtbank te 
Brussel om, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, tussen 6 mei 2003 en 17 
september 2003, als dader of mededader, valsheid in geschrifte en gebruik van 
het valse stuk te hebben gepleegd. 

2. Het voormelde vonnis verklaart zich territoriaal onbevoegd om van de feiten 
kennis te nemen om reden dat geen der bevoegdheidsgronden zoals bepaald in 
artikel 139 Wetboek van Strafvordering kan worden vastgesteld. 

3. Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel 
open en het vonnis heeft kracht van gewijsde. Hun onderlinge tegenstrijdigheid 
doet een geschil van rechtsmacht ontstaan dat de loop van het gerecht belem-
mert. 

4. De procedure wijst niet uit dat de voormelde, aan V. ten laste gelegde feiten 
in het arrondissement Brussel werden gepleegd en dat hij verbleef of werd aan-
getroffen in dit gerechtelijk arrondisement. 

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel lijkt territoriaal 
onbevoegd om V. naar de correctionele rechtbank te verwijzen. 

5. V. verblijft  te Wevelgem, in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, al-
waar hij kon worden aangetroffen.

Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt de beschikking van 15 maart 2007 van de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Brussel.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking.
Verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent.

17 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 378

2° KAMER - 17 juni 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
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2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - VERMELDING VAN DE 
TELASTLEGGINGEN - VASTSTELLING VAN DE TELASTLEGGINGEN AAN DE HAND VAN DE OMSCHRIJVING 
VAN DE FEITEN - GEVOLG

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN - WETTIGHEID - REGELMATIGHEID

1º De gegevens die het Europees aanhoudingsbevel krachtens artikel 2, §4 van de Wet  
van 19 december 2003 moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven;  
zij dienen enkel tot voorlichting van de onderzoeksrechter die, rekening houdend met alle  
omstandigheden zoals vermeld in het aanhoudingsbevel en zoals voor hem aangevoerd  
door de betrokkene, slechts in de gevallen bij wet bepaald de tenuitvoerlegging ervan 
kan weigeren1 2. (Artt. 2, §§4, 5 en 6 Wet 19 dec. 2003)

2º  De  omstandigheid  dat  niet  alle  telastleggingen  woordelijk  in  het  Europees 
aanhoudingsbevel zouden vermeld zijn, staat niet eraan in de weg dat de rechter het  
bestaan ervan aan de hand van de omschrijving van de feiten kan vaststellen, en dat hij  
wettig over de tenuitvoerlegging van dit aanhoudingsbevel kan oordelen. (Artt. 2, §4 en 4 
tot 8 Wet 19 dec. 2003)

3º  De  rechter  die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel vermag de wettigheid en de regelmatigheid ervan niet te beoordelen, 
maar  alleen  of  de  voorwaarden  van  de  tenuitvoerlegging  ervan  overeenkomstig  de  
artikelen 4 tot 8 van de Wet van 19 december 2003 zijn vervuld3.  (Artt. 2, §4 en 4 tot 8 
Wet 19 dec. 2003)

(S.)

ARREST

(A.R. P.08.0914.N)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Zowel de eiser als zijn raadsman hebben ieder afzonderlijk op 6 juni 2008 

cassatieberoep ingesteld.
Overeenkomstig artikel 438 Wetboek van Strafvordering is het laatst ingestel-

de cassatieberoep niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet 

1 Zie:  Cass.,  26  mei  2004,  A.R.  P.04.0779.F,  A.C. 2004,  nr.  287;  Cass.,  8  dec.  2004,  A.R. 
P.04.1540.F, A.C. 2004, nr. 601.
2 Zie: Cass., 21 sept. 2005, A.R. P.05.1270.F, A.C. 2005, nr. 450.
3 Ibid.
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en artikel 2, §4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel: ten onrechte beveelt het 
bestreden arrest  de tenuitvoerlegging van het  Europees aanhoudingsbevel we-
gens verkrachting alhoewel dit bevel in het geheel niet vermeldt dat de eiser ver-
oordeeld is voor verkrachting.

3. Het middel preciseert niet waarin de schending zou bestaan van artikel 6 
EVRM en artikel 149 Grondwet.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
4. Artikel 2, §4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat het Europees 

aanhoudingsbevel de omschrijving bevat van de omstandigheden waaronder het 
misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate 
waarin de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen.

5. De gegevens die het Europees aanhoudingsbevel krachtens artikel 2, §4, van 
voormelde wet moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
Zij dienen enkel tot voorlichting van de onderzoeksrechter die, rekening houdend 
met alle omstandigheden zoals vermeld in het aanhoudingsbevel en zoals voor 
hem aangevoerd door de betrokkene, slechts in de gevallen bij wet bepaald de 
tenuitvoerlegging ervan kan weigeren.

6. De omstandigheid dat niet alle telastleggingen woordelijk in het aanhou-
dingsbevel zouden vermeld zijn, staat niet eraan in de weg dat de rechter het be-
staan ervan aan de hand van de omschrijving van de feiten kan vaststellen, en dat 
hij wettig over de tenuitvoerlegging van dit aanhoudingsbevel kan oordelen.

7. Het Europees aanhoudingsbevel vermeldt het volgende: "de aanzienlijk on-
der invloed van alcohol staande veroordeelde dwong op 04/03/2003 samen met 
een andere mannelijke persoon het slachtoffer onder gebruik van geweld zich te 
ontkleden en verlangde van haar oraal verkeer  met hem te hebben. Toen het 
slachtoffer zich kortstondig kon verwijderen, sloeg en schopte hij op haar in".

8. Het bestreden arrest stelt vast dat de feiten van verkrachting van een meer-
derjarige strafbaar zijn overeenkomstig de Belgische en de Duitse wetgeving en 
de eiser bij vonnis van de rechtbank van Maagdenburg van 29 juli 2003 tot een 
gevangenisstraf van 2 jaar werd veroordeeld; dat derhalve aan het voorschrift 
van artikel 3 Wet Europees Aanhoudingsbevel en aan het bepaalde in artikel 5, 
§1, van deze wet is voldaan. 

9. De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel vermag de wettigheid en de regelmatigheid ervan niet te be-
oordelen, maar alleen of de voorwaarden van de tenuitvoerlegging ervan over-
eenkomstig de artikelen 4 tot 8 van de voormelde wet zijn vervuld.

10. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht.

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

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

17 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. Vandevelde, Brussel.

Nr. 379

2° KAMER - 17 juni 2008

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DEELNEMING AAN DIEFSTAL 
MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - GEÏNDIVIDUALISEERDE VRAAG AAN DE JURY

2º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - VOORWERP - BEPERKING

3º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - BEPERKING - SCHADEVERGOEDING 
VOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ

1º Wanneer iemand beschuldigd wordt als deelnemer aan een diefstal met een van de  
verzwarende omstandigheden van de artikelen 468, 474 en 475 Strafwetboek, moet het  
hof van assisen de jury daaromtrent een geïndividualiseerde vraag stellen1.

2º Krachtens artikel 442quinquies Wetboek van Strafvordering kan de heropening van de 
rechtspleging enkel betrekking hebben op beslissingen waarvan het Europees Hof voor  
de  Rechten  van  de  Mens  heeft  geoordeeld  dat  die  ten  grond  strijdig  zijn  met  het 
E.V.R.M.2

3º  Krachtens  artikel  442bis  Wetboek  van  Strafvordering  kan  de  heropening  van  de  
rechtspleging  enkel  gevraagd  worden  wat  de  strafvordering  betreft;  daaruit  volgt  dat  
ingeval van heropening van de rechtspleging, de cassatie niet kan uitgebreid worden tot  
de beslissingen over de schadevergoedingen voor de burgerlijke partijen3. 

(G.)

Conclusie van de heer Eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
Deze zaak onderwerpt aan het Hof een toepassing van de wet van 1 april  2007 tot 

wijziging van het  Wetboek van Strafvordering met  het  oog op de heropening van de 
rechtspleging in strafzaken.

Preliminair
De aanvraag en de daarbij gevoegde stukken bevatten teksten die niet in het Nederlands 

zijn  opgesteld  en  waarvan  geen  vertaling wordt  bijgevoegd,  ofschoon de  taal  van de 
rechtspleging voor het Hof het Nederlands is.

Ten gronde, indien aan de Taalwetgeving in gerechtszaken is voldaan.
1. De voorafgaande procedures.

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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U.G. werd met twee andere beschuldigden vervolgd voor het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen wegens, te Lochristi in de nacht van 7 op 8 december 1996, 
mededaderschap aan roofmoord, dit is een diefstal van een geldsom met de verzwarende 
omstandigheid dat, om de diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te 
verzekeren,  het  slachtoffer  opzettelijk  werd  gedood  met  het  oogmerk  om  te  doden 
(artikelen 66, 392, 393, 461, eerste lid, 468, 475 en 483 Strafwetboek).

De  betrokkene  verzocht  het  Hof  van  Assisen  bij  conclusie  de  vragen  aan  de  jury 
betreffende de verzwarende omstandigheid te individualiseren maar het Hof weigerde dit 
bij arrest nr. 6240 van 27 november 1998. Het Hof van Assisen motiveerde die weigering 
met de overweging dat de diefstal het hoofdfeit uitmaakt, zodat alle reële verzwarende 
omstandigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, zelfs als hun 
rechtstreekse en persoonlijke deelneming aan het geweld, aan de ongewilde dood of aan 
de doodslag niet is bewezen en zij die niet hebben gewild.

De jury verklaarde G. schuldig aan diefstal, door middel van geweld of bedreiging als 
dader of mededader met de verzwarende omstandigheid van gebruik van geweld zonder 
het oogmerk om te doden doch met de dood tot gevolg (artikelen 66, 461, eerste lid, 468, 
474 en 483 Strafwetboek).

Het Hof van Assisen veroordeelde hem bij arrest nr. 6241 van 27 november 1998 tot 30 
jaar  opsluiting,  afzetting  van  titels,  graden,  openbare  ambten,  bedieningen  en 
betrekkingen  en  levenslange  ontzetting  van  de  rechten  aangehaald  in  artikel  31 
Strafwetboek.

G. kwam tegen de vermelde arresten in cassatie en voerde onder meer een middel aan 
tegen  de vraagstelling aan  de jury  betreffende  de verzwarende omstandigheid  en  zijn 
veroordeling op grond van het antwoord van de jury. Het Hof heeft het cassatieberoep 
verworpen bij arrest van 16 februari 1999 (P.98.1624.N).

G. richtte zich vervolgens tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof 
Mensenrechten (1e afdeling.) oordeelde bij arrest nr. 50372/99 van 2 juni 2005 dat de 
klacht  gegrond was en dat artikel  6,  § 1,  E.V.R.M. was geschonden; het  feit  dat  een 
rechtscollege geen oog heeft voor de argumenten die betrekking hebben op een essentieel 
punt en die dergelijke zware gevolgen met zich meebrengen, is onverenigbaar met het 
recht op tegenspraak dat de kern vormt van het recht op een eerlijk proces gewaarborgd 
door artikel 6 E.V.R.M.; dergelijk besluit gold in het bijzonder in deze zaak, rekening 
houdend  met  het  feit  dat  de  juryleden  hun  oordeel  niet  kunnen  motiveren:  de 
nauwkeurigheid in de vraagstelling moet op gepaste wijze de beknopte antwoorden van de 
jury compenseren. Het Hof Mensenrechten kende G. tevens een schadevergoeding toe.

Het arrest van het Hof Mensenrechten is op 2 september 2005 in kracht van gewijsde 
gegaan bij gebreke aan een voorziening bij de Grote Kamer van dit Hof.

2. Het verzoek tot heropening van de rechtspleging.
Bij  verzoekschrift,  op  10  januari  2008  neergelegd  op  de  griffie  van  het  Hof,  en 

ondertekend door mr. D.R. Martens, die sedert 7 november 1984 ingeschreven is op het 
tableau der advocaten van de balie te Gent, wordt om heropening van de rechtspleging 
verzocht.

Het verzoek voldoet aan de wettelijke ontvankelijkheidsvoorwaarden, zowel formeel 
als  inhoudelijk.  Er  is  aldus  voldaan  aan  het  bepaalde  in  de  artikelen  442bis,  442ter, 
442quater, 442quinquies van het Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd door de 
wet van 1 april 2007, alsmede aan artikel 13 van voornoemde wet.

Het Hof kan derhalve overgaan tot het bevelen van de heropening van de rechtspleging.
3. De gevolgen van de heropening van de rechtspleging.
Luidens artikel 442sexies, § 1, Strafvordering trekt het Hof van cassatie, nadat het de 
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heropening van de rechtspleging heeft bevolen, de ten gronde met het Europees Verdrag 
strijdige beslissing in, voor zover het Hof deze beslissing zelf heeft gewezen.

Het  Hof  doet  vervolgens  opnieuw uitspraak  over  het  oorspronkelijk  cassatieberoep 
binnen  de  grenzen  van  de  door  het  Europees  Hof  voor  de  rechten  van  de  Mens 
vastgestelde schending.

Dit betekent te dezen dat het Hof:
a. tot de intrekking van zijn arrest van 16 februari 1999 (P.98.1624.N) kan overgaan;
b. opnieuw uitspraak kan doen over de aangevoerde grief dat de beoordeling van de 

verzwarende omstandigheden bij  diefstal  in  hoofde van iedere  deelnemer afzonderlijk 
dient te worden vastgesteld (eerste middel).

Het  door  de  verzoeker  voorheen  ingestelde  cassatieberoep  is  dan  ook  in  die  mate 
gegrond en zal leiden tot een beslissing van vernietiging van de arresten van het Hof van 
Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen van 27 november 1998 (nrs. 6240 en 6241) in 
zoverre voor de verzwarende omstandigheden van de diefstal geen geïndividualiseerde 
vragen aan de jury werden gesteld (arrest nr. 6240) en in zoverre U.G. schuldig werd 
verklaard en tot straf werd veroordeeld als dader of mededader aan diefstal door middel 
van geweld of bedreiging, namelijk minstens een geldsom ten bedrage van ca. 60.000 
frank ten nadele van D.D., zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg 
van D.D., geboren te Gent op 9 september 1940 (arrest nr. 6241).

4. De omvang en de gevolgen van de door het Hof uitgesproken vernietiging.
Art.  442sexies,  §  1,  Strafvordering  bepaalt  dat  het  Hof  van  cassatie  de  bestreden 

beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een gerecht van dezelfde rang als het gerecht 
dat de vernietigde beslissing heeft genomen, of dat het de bestreden beslissing vernietigt 
zonder verwijzing.

Toegesneden op de onderhavige zaak doet deze wetsbepaling volgende vragen rijzen.
A. De omvang van de vernietiging.
Een eerste vraagpunt betreft de omvang van de tussen te komen cassatie en met name 

of de vernietiging van de hoger vermelde arresten van het Hof van Assisen kan beperkt 
worden tot de beslissing over de schuldvraag omtrent de verzwarende omstandigheid die 
door  het  Hof  van Assisen is  weerhouden en daaraan gekoppeld de uitspraak over  de 
straftoemeting.

Ongetwijfeld  betrof  de  door  het  Europees  Hof  voor  de  Rechten  van  de  Mens 
vastgestelde  schending  de  niet-individualisering  van  de  verzwarende  omstandigheden, 
maar naar Belgisch recht maken verzwarende omstandigheden met het basismisdrijf een 
geheel uit, niettegenstaande, aan de jury in het Hof van Assisen daaromtrent afzonderlijke 
vragen worden gesteld.

Artikel 442sexies, § 2, Strafvordering bepaalt dat het arrest van het Hof van cassatie, 
gewezen in de procedure tot heropening van de rechtspleging, dezelfde gevolgen heeft als 
een arrest gewezen op een cassatieberoep.

De rechtspraak van het Hof is thans gevestigd in die zin dat, in geval van cassatie, de 
uitspraken over schuld en straf kunnen worden gesplitst (cfr. Verslag van het Hof van 
cassatie, 2003, II, 255).

Indien het Hof te dezen enkel de verzwarende omstandigheid en de straf die het gevolg 
is  van  het  aannemen van  die  verzwarende  omstandigheid  zou  vernietigen,  wordt  een 
nieuwe stap gezet in de inperking van de omvang van de cassatie. Daarbij kan de vraag 
worden gesteld of de rechter op verwijzing zich kan uitspreken over de enkele schuld met 
betrekking tot  een verzwarende omstandigheid zonder daarbij  het  basismisdrijf  in zijn 
oordeel te betrekken.
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B. De gevolgen van de vernietiging.
Een  tweede  vraagpunt  betreft  de  gevolgen  van  de  door  het  Hof  uit  te  spreken 

vernietiging en met name of de vernietiging met of zonder verwijzing moet gebeuren.
De  beide  opties  worden  in  de  wet  voorzien.  De  verzoeker  suggereert  vernietiging 

zonder verwijzing.
Hij roept hiervoor twee argumenten in, te weten:
1. de overschrijding van de redelijke termijn;
2. de omstandigheid dat oorspronkelijk drie beschuldigden (waaronder de verzoeker) 

voor het Hof van Assisen terechtstonden.
Geen van beide gronden kan mijn inziens leiden tot de niet-verwijzing van de zaak.
De beoordeling van de redelijke termijn enerzijds is een feitelijk gegeven dat nooit in 

het  geding is  geweest  en dus aan het  Hof  niet  toekomt,  maar  wel  aan de rechter  op 
verwijzing.

Het  argument  van  de  aanwezigheid  van  medebeschuldigden  anderzijds  is  evenmin 
relevant, temeer nu eisers betoog tijdens de gevoerde rechtsplegingen er steeds in heeft 
bestaan het gebrek aan geïndividualiseerde beoordeling der feiten aan te klagen.

Verzoeker  kan  de  geïndividualiseerde  berechting  op  verwijzing  thans  niet  afwijzen 
zonder zichzelf aldus tegen te spreken.

Tenslotte is vernietiging zonder verwijzing slechts aan de orde wanneer er niets meer te 
beoordelen valt, wat te dezen geenszins het geval is.

5. Conclusie: de aanvraag tot heropening van de rechtspleging is ontvankelijk en ge-
grond; ze leidt tot de intrekking van het arrest van het Hof van 16 februari 1999 dat het 
cassatieberoep van G. verwerpt, en tot vernietiging met verwijzing van de arresten van het 
Hof van Assisen van 27 november 1998 in de mate zoals hoger aangeduid.

ARREST

(A.R. P.08.0070.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De aanvraag beoogt de heropening van een rechtspleging waarbij het Hof bij 

arrest van 16 februari 1999 (A.R. P.98.1624.N) het cassatieberoep verwerpt dat 
de aanvrager heeft ingesteld tegen de arresten van het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen van 20 november 1998 (nummer 6238) en van 27 no-
vember 1998 (nummers 6240 en 6241). 

De aanvrager zet in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de redenen 
van zijn aanvraag uiteen. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
De aanvrager verzoekt het Hof:
de heropening van de rechtspleging te bevelen;
de arresten nummer 6238 van 20 november 1998 en nummers 6240 en 6241 

van 27 november 1998 van het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaande-
ren te vernietigen zonder verwijzing;

de terugbetaling te bevelen door de Belgische Staat van alle geldboeten, kosten 
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en schadevergoedingen die aan de burgerlijke partijen reeds werden betaald, ver-
meerderd met de wettelijke interest sedert de dag van betaling en de gerechtelij-
ke interest vanaf de datum van het verzoekschrift, dit is 10 januari 2008. 

De aanvrager is samen met twee andere personen verwezen naar het Hof van 
Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen wegens de beschuldiging: te Lochristi 
in de nacht van 7 op 8 december 1996, mededader te zijn geweest aan een roof-
moord op X, dit is een diefstal van een geldsom, met de verzwarende omstandig-
heid dat, om de diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te 
verzekeren, het slachtoffer opzettelijk werd gedood met het oogmerk om te do-
den, misdaad omschreven door de artikelen 66, 392, 393, 461, eerste lid, 468, 
475 en 483 Strafwetboek. 

Het arrest nummer 6238 van 20 november 1998 verwierp de vraag van een 
medebeschuldigde om "bepaalde passages uit de akte van beschuldiging uit de 
debatten te weren en onleesbaar te maken vooraleer gevoegd te worden en alle 
dossiers bevattende gegevens verkregen via toepassing van de wet van 8 april 
1965 op de jeugdbescherming uit het strafdossier te verwijderen".

De aanvrager verzocht het hof van assisen de vragen aan de jury betreffende 
de verzwarende omstandigheid te individualiseren. Het arrest nummer 6240 van 
27 november 1998 wees die vraag af. Als reden vermeldt het dat de diefstal het 
hoofdfeit  uitmaakt,  zodat  alle  reële  verzwarende omstandigheden al  diegenen 
treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, zelfs als hun rechtstreekse en 
persoonlijke deelneming aan het geweld, aan de ongewilde dood of aan de dood-
slag niet is bewezen en zij die niet hebben gewild.

De jury verklaarde de aanvrager schuldig aan diefstal, niet met de verzwarende 
omstandigheid van opzettelijke doodslag, maar met de verzwarende omstandig-
heid van gebruik van geweld zonder het oogmerk om te doden maar met de dood 
tot gevolg. 

Het arrest nummer 6241 van 27 november 1998 veroordeelde de aanvrager 
voor deze misdaad, omschreven en strafbaar gesteld door de artikelen 66, 461, 
eerste lid, 468, 474 en 483 Strafwetboek, tot 30 jaar opsluiting, afzetting van ti-
tels, graden, openbare ambten, bedieningen en betrekkingen en levenslange ont-
zetting van de rechten aangehaald in artikel 31 Strafwetboek. 

De aanvrager kwam van de vermelde arresten in cassatieberoep. Een middel 
was gericht tegen het arrest nummer 6240 en had betrekking op de vraagstelling 
aan de jury betreffende de verzwarende omstandigheid, en tegen het arrest num-
mer 6241 dat hem veroordeelde tot onder meer 30 jaar opsluiting. 

Het  Hof  verwierp  het  cassatieberoep  bij  arrest  van  16  februari  1999 
(P.98.1624.N).

De aanvrager richtte zich daarop tot het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Dit Hof oordeelde bij arrest nummer 50372/99 van 2 juni 2005 dat aan-
vragers klacht gegrond was en dat artikel 6.1 EVRM werd geschonden, dit op 
onder meer de volgende gronden: 

het feit dat een rechtscollege geen oog heeft voor de argumenten die betrek-
king hebben op een essentieel punt dat dergelijke zware gevolgen met zich mee-
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brengt, is onverenigbaar met het recht op tegenspraak dat de kern vormt van het 
recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6 EVRM; 

dergelijk besluit is in het bijzonder in deze zaak geboden, rekening houdend 
met het feit dat de juryleden hun oordeel niet kunnen motiveren;

de nauwkeurigheid in de vraagstelling moet op gepaste wijze de beknopte ant-
woorden van de jury compenseren. 

Het Hof voor de Rechten van de Mens besliste ook dat de Belgische Staat de 
aanvrager een schadevergoeding moet betalen. 

Het arrest van het Hof van de Rechten van de Mens is op 2 september 2005 in 
kracht van gewijsde gegaan bij gebreke aan een voorziening bij de Grote Kamer 
van dit Hof.

Het comité van ministers van de Raad van Europa heeft tijdens zijn 987ste ont-
moeting op 13 en 14 februari 2007 de beslissing genomen de zaak opnieuw te 
beoordelen op de 997ste ontmoeting van 5 en 6 juni 2007 op grond van de te ver-
strekken informatie over de aanneming van een wet betreffende de heropening 
van de rechtspleging, in het bijzonder betreffende aanvragers vraag betreffende 
zijn verzoek tot invrijheidstelling op proef. Er is op vandaag evenwel geen ver-
dere beslissing gekend. 

De aanvrager werd bij vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 3 
mei 2007 voorwaardelijk in vrijheid gesteld. 

III. AANVRAAG TOT HEROPENING 
Beoordeling
In zoverre de aanvraag het arrest nr. 6238 van 20 november 1998 betreft, pre-

ciseert het geen enkele grond tot vernietiging.
Artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wan-

neer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt hetzij dat de bestreden beslissing 
ten gronde strijdig is met het EVRM, hetzij dat de vastgestelde schending het ge-
volg is van procedurefouten of -tekortkomingen die dermate ernstig zijn dat ern-
stige twijfel bestaat over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, het Hof van 
Cassatie de heropening van de rechtspleging beveelt, voor zover de veroordeelde 
partij of de rechthebbenden bedoeld in artikel 442ter, 2°, zeer ernstige nadelige 
gevolgen blijven ondervinden, die slechts door een heropening kunnen worden 
hersteld. 

Te dezen bestaat er ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechts-
pleging indien de jury had moeten antwoorden op de voor de aanvrager geïndivi-
dualiseerde vragen over de verzwarende omstandigheden. 

De omstandigheid dat de aanvrager ondertussen bij vonnis van de Strafuitvoe-
ringsrechtbank te Gent van 3 mei 2007 voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, 
doet eraan niet af dat de penitentiaire toestand van de aanvrager vandaag totaal 
anders zou zijn mocht hij maar veroordeeld zijn wegens gewone diefstal. De aan-
vrager blijft zeer ernstige nadelige gevolgen ondervinden van zijn veroordeling.

Aldus zijn de voorwaarden voor de heropening van de rechtspleging met be-
trekking tot de arresten nummers 6240 en 6241 vervuld.
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IV. OORSPRONKELIJK CASSATIEBEROEP
Aangevochten beslissingen
Het cassatieberoep was gericht tegen de arresten van het Hof van Assisen van 

de provincie Oost-Vlaanderen van 20 november 1998 (nummer 6238) en 27 no-
vember 1998 (nummers 6240 en 6241).

Middelen
De eiser voerde in een memorie twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 14 Grondwet;
de artikelen 6 en 7 EVRM, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
de artikelen 14 en 15 IVBPR, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
de artikelen 66, 461, 468, 474 en 475 Strafwetboek,
de artikelen 337 en 338 Wetboek van Strafvordering;
het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf, het vermoeden van on-

schuld;
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest (nummer 6240) van het Hof van Assisen van de Provincie Oost-

Vlaanderen van 27 november 1998 verwerpt het verzoek van de eiser om voor hem indi-
vidueel aan de jury van het Hof van Assisen in hoofdorde de vraag te stellen of het geble-
ken is dat de diefstal gepleegd werd als dader door middel van geweld of bedreiging en 
subsidiair of het gebleken is dat de diefstal door middel van geweld gepleegd werd zonder 
het oogmerk om te doden en toch de dood veroorzaakt heeft van D. D. M.. Het bestreden 
arrest (nr. 6241) van het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen van 27 no-
vember 1998, veroordeelt de eiser tot 30 jaar opsluiting wegens diefstal door middel van 
geweld of bedreiging, zonder het oogmerk om te doden maar met de dood tot gevolg van 
D. D. M..

De eiser had in zijn conclusie, regelmatig ingediend ter zitting van het hof van assisen 
op 27 november 1998 laten gelden dat hij gerechtigd is op een individuele beoordeling, 
niet alleen over de vraag naar zijn betrokkenheid aan de hem ten laste gelegde feiten maar 
evenzeer of hij al dan niet als mededader beschouwd dient te worden in de zin van artikel 
66 Strafwetboek zowel voor het hoofdfeit als voor de verzwarende omstandigheden zoals 
door het openbaar ministerie gevorderd. De eiser had in dit verband laten gelden dat hij 
iedere betrokkenheid aan het mededaderschap voor inbreuk op de artikelen 474 en 475 
Strafwetboek ontkend.

Het bestreden arrest oordeelt dat de diefstal het hoofdfeit uitmaakt zodat alle reële ver-
zwarende omstandigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, 
zelfs als hun rechtstreekse en persoonlijke deelneming aan het geweld, aan de ongewilde 
dood of aan de doodslag niet is bewezen en zij deze niet hebben gewild.

Het hof van assisen oordeelt op deze gronden dat bij de vraagstelling aan de jury de re-
ële verzwarende omstandigheden niet mogen geïndividualiseerd worden.

Het bestreden arrest doet als volgt uitspraak over het gemotiveerde verzoek van de ei-
ser:

"Overwegende dat (eiser) bij monde van zijn raadsman bij besluiten op heden ter zitting 
neergelegd, verzoekt dat voormelde vragen 4, 5 en 6 individueel zouden gesteld worden, 
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wat deze beschuldigde betreft, gecombineerd met de vragen naar de strafbare deelneming, 
zoals omschreven in artikel 66 van het Strafwetboek;

Overwegende dat voor het bestaan van de strafbare deelneming in de zin van artikel 66 
Strafwetboek niet vereist is dat de mededader kennis zou hebben van al de bijzondere uit-
voeringsmodaliteiten van de misdaad waaraan hij heeft deelgenomen, zoals onder meer de 
verzwarende omstandigheden waarmee het plegen ervan kan gepaard gaan;

Overwegende dat de verzwarende omstandigheid omschreven in artikel 468 Strafwet-
boek (vraag 5) zijnde de diefstal door middel van geweld of bedreiging, het artikel 474 
Strafwetboek (vraag 6) zijnde de diefstal met geweld of bedreiging gepleegd zonder het 
oogmerk om te doden en toch de dood heeft veroorzaakt en het artikel 475 Strafwetboek 
(vraag 4) zijnde de doodslag gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of om de straf-
feloosheid ervan te verzekeren, objectieve verzwarende omstandigheden zijn toepasselijk 
op alle deelnemers van de diefstal, ook al hebben zij geen geweld of bedreiging gebruikt, 
of de dood van slachtoffer niet hebben gewild of geen rechtstreekse persoonlijke deelne-
ming aan de doodslag hebben gehad;

Overwegende dat de diefstal van ca. 60.000 frank ten nadele van D. D. M. dus het 
hoofdfeit uitmaakt, zodat alle voormelde reële verzwarende omstandigheden al diegenen 
treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, zelfs als hun rechtstreekse en persoonlij-
ke deelneming aan het geweld, aan de ongewilde dood of aan de doodslag niet is bewezen 
en zij deze niet hebben gewild;

Overwegende dat het [hof van assisen] derhalve bij de vraagstelling aan de jury niet 
vermag om de reële verzwarende omstandigheden, vervat in de vragen 4, 5 en 6 te indivi-
dualiseren zoals gevraagd door [de eiser]" (bestreden arrest nummer 6240 van 27 novem-
ber 1998, bladzijde 2 in fine en 3).

Grieven
Eerste onderdeel 
De eiser had in zijn regelmatig ter zitting van het Hof van Assisen van de Provincie 

Oost-Vlaanderen ingediende conclusie laten gelden dat hij gerechtigd is op een individue-
le beoordeling van zijn beweerde betrokkenheid aan de hem ten laste gelegde feiten en dat 
zulks impliceert dat de jury in staat dient te worden gesteld individueel zowel te oordelen 
over het hoofdfeit als over de verzwarende omstandigheden. 

De aan de jury gestelde vragen nummer 4, 5 en 6 hebben respectievelijk betrekking op 
de doodslag (vraag 4), de aanwezigheid van het geweld of bedreiging (vraag 5) en de om-
standigheid dat het geweld of de bedreiging zonder het oogmerk om te doden en toch de 
dood heeft veroorzaakt van het slachtoffer (vraag 6).

De omstandigheid dat de vragen met betrekking tot de verzwarende omstandigheden 
niet individueel werden gesteld met betrekking tot elk van de drie beschuldigden heeft tot 
gevolg dat de jury in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde een individueel oordeel uit 
te brengen met betrekking tot de betrokkenheid van de eiser aan het geweld en/of aan de 
doodslag. 

Als gevolg van de vraagstelling, zoals geformuleerd door het hof van assisen, had een 
positief antwoord op één van de vragen met betrekking tot de verzwarende omstandighe-
den automatisch tot gevolg dat deze verzwarende omstandigheid voor elk van de drie be-
schuldigden werd toegepast, ook indien slechts één van de beschuldigden zich schuldig 
zou hebben gemaakt aan het geweld of de doodslag omschreven in de vragen 4 tot en met 
6.

Zodoende was het voor de jury onmogelijk te oordelen dat slechts één of twee van de 
drie beschuldigden zich aan het geweld, gepleegd op de persoon van D. D. M. zou hebben 
schuldig gemaakt.
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Het algemeen beginsel van het recht van verdediging vereist dat de jury in staat gesteld 
wordt een oordeel te geven nopens de schuld van elk van de beschuldigden aan de ten las-
te gelegde feiten. 

De omstandigheid dat de verzwarende omstandigheid bewezen wordt verklaard voor 
alle beschuldigden, zelfs indien zou blijken dat slechts enkele beschuldigden zich aan het 
plegen ervan schuldig hebben gemaakt, heeft tot gevolg dat de tegen de eiser uitgesproken 
straf minstens gedeeltelijk uitgesproken werd voor feiten van geweld die door een andere 
beschuldigde werden gepleegd. 

Het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen stelt in zijn tussenarrest num-
mer 6240 van 27 november 1998 uitdrukkelijk dat alle voormelde reële verzwarende om-
standigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen en dat deze re-
gel dient te worden toegepast zelfs als de deelneming aan dit geweld niet is bewezen en 
zij deze niet hebben gewild (arrest nr. 6240, bladzijde 3).

Het hof van assisen geeft met deze redengeving te kennen dat de strafverzwaring inge-
volge de bewezen verklaarde verzwarende omstandigheden ook op de eiser kan worden 
toegepast zelfs indien deze verzwarende omstandigheid wat hem betreft niet bewezen is.

Het hof van assisen veroordeelt op grond van deze vraagstelling in het eindarrest num-
mer 6241 van 27 november 1998 de eiser tot 30 jaar opsluiting wegens diefstal met ge-
weld of bedreiging en met de omstandigheid dat het geweld de dood heeft veroorzaakt 
van het slachtoffer D. D. M..

Uit de samenhang van het tussenarrest nummer 6240 en het eindarrest nummer 6241 
van 27 november 1998 blijkt dat de eiser tot een straf van 30 jaar opsluiting wordt veroor-
deeld maar dat het hof van assisen tegelijk aanneemt dat het geweld, dat de dood van het 
slachtoffer heeft veroorzaakt door iemand anders kan gepleegd zijn.

Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden 
door de rechter die de beklaagde tot een straf veroordeelt, maar toch aanneemt dat het feit 
door iemand anders kan gepleegd zijn.

Het hof van assisen derhalve, door in het arrest nummer 6240 het verzoek van de eiser 
tot individuele vraagstelling af te wijzen en vervolgens in het arrest nummer 6241 de eiser 
te veroordelen tot een straf van 30 jaar opsluiting, zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt (schending van alle in het middel aangeduide bepalingen).

Tweede onderdeel
Het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen oordeelt dat de verzwarende 

omstandigheden omschreven in de vragen nummer 4, 5 en 6 objectieve verzwarende om-
standigheden zijn die toepasselijk zijn op alle deelnemers van de diefstal (bestreden arrest 
nummer 6240, bladzijde 3).

Het hof van assisen leidt uit deze vaststelling af dat het bij de vraagstelling aan de jury 
niet vermag om de reële verzwarende omstandigheden te individualiseren. 

Volgens de rechtspraak van het Hof kunnen evenwel de vragen met betrekking tot de 
objectieve verzwarende omstandigheden afzonderlijk  voor iedere beschuldigde worden 
gesteld wanneer een misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt gelegd. 

Bovendien verbiedt geen enkele wettelijke bepaling dat vragen over de objectieve ver-
zwarende omstandigheden zouden worden gesteld voor iedere beschuldigde.

Het bestreden arrest  leidt derhalve uit  de loutere omstandigheid dat de verzwarende 
omstandigheden een objectief karakter hebben, ten onrechte af dat het niet toegestaan is 
om de vragen omtrent deze verzwarende omstandigheden te individualiseren zoals door 
de eiser gevraagd, daar geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat deze vragen individu-
eel zouden worden gesteld. Daar geen enkele wettelijke bepaling een individualisering 
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van deze vragen verbiedt, is het duidelijk dat de loutere omstandigheid van het objectieve 
karakter van deze verzwarende omstandigheden, omschreven in de artikelen 468, 474 en 
475 Strafwetboek, niet verhindert dat de desbetreffende vragen individueel per beschul-
digde zouden worden gesteld. 

De magistraten van het hof van assisen hebben dan ook de in het middel aangeduide 
bepalingen en beginselen geschonden.

De vernietiging van het tussenarrest nummer 6240 van 27 november 1998 strekt zich 
uit tot het eindarrest nummer 6241 eveneens gewezen op 27 november 1998. 

De magistraten van het hof van assisen derhalve door te oordelen dat het objectieve ka-
rakter van de in de artikelen 468, 474 en 475 Strafwetboek beschreven verzwarende om-
standigheden een individuele vraagstelling per beschuldigde verhindert,  verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 14 Grondwet, de 
artikelen 6 en 7 EVRM, de artikelen 14 en 15 IVBPR, de artikelen 6, 461, 468, 474 en 
475 Strafwetboek, de artikelen 337 en 338 Wetboek van Strafvordering, het algemeen be-
ginsel van het persoonlijk karakter van de straf, het vermoeden van onschuld en het alge-
meen beginsel van het recht van verdediging).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 63 en 77 Jeugdbeschermingswet;
het algemeen beginsel van het recht van verdediging en van het vermoeden van on-

schuld.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest nummer 6283, gewezen door het Hof van Assisen van de Provincie 

Oost-Vlaanderen op 20 november 1998, wijst het verzoek van de derde beschuldigde af 
om bepaalde passages uit de akte van beschuldiging uit het debat te weren en onleesbaar 
te maken en alle dossiers bevattende gegevens verkregen via toepassing van de Jeugdbe-
schermingswet uit het strafdossier te verwijderen.

De derde beschuldigde had in zijn conclusie, regelmatig ingediend ter zitting van het 
Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 1998, laten gelden 
dat in bepaalde passages uit de akte van beschuldiging feiten worden omschreven waar-
van het openbaar ministerie kennis heeft kunnen nemen omwille van het feit dat het mee-
gewerkt heeft aan de toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher-
ming. Hij had laten gelden dat door de openbaarmaking van de akte van beschuldiging 
door de voorlezing ervan door de griffier in de vorm zoals zij werd betekend en door de 
voeging ervan bij de stukken van het strafdossier een schending werd begaan van artikel 
77 Jeugdbeschermingswet, alsook door de voeging van de dossiers van de jeugdrechtbank 
zoals gevorderd door het openbaar ministerie.

Het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen wijst het verzoek van de derde 
beschuldigde als volgt als ongegrond af: 

"Gelet op de besluiten van de derde beschuldigde M. Ö. waarin gevraagd wordt bepaal-
de passages uit de akte van beschuldiging uit het debat te weren en onleesbaar te maken 
vooraleer gevoegd te worden en dat alle dossiers bevattende gegevens verkregen via toe-
passing van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming uit het strafdossier zouden 
worden verwijderd; 

Overwegende dat de gewraakte passages enkel betrekking hebben op feiten waaraan de 
toen minderjarige M. Ö. zich schuldig maakte en op de maatregel die de jeugdrechtbank 
daarvoor uitsprak; 

Overwegende dat artikel 77 van voormelde wet op de jeugdbescherming moet samen 
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gelezen worden met artikel 63 van deze wet, krachtens dewelke de maatregelen die inge-
volge artikel 36, 1°, 3° en 4°, 37 en 39 van de voormelde wet worden bevolen, aan de ge-
rechtelijke overheden ter kennis mogen worden gebracht; 

Overwegende dat waar die maatregelen ter kennis mogen worden gebracht aan een ge-
rechtelijke overheid, zij in casu aan het hof van assisen mogen medegedeeld en voorgele-
zen worden, daar zij door het openbaar ministerie worden ingebracht; 

Overwegende dat aldus ook de dossiers waarin enkel de feiten die tot die maatregel 
aanleiding gaven - en waaruit het ambt van de procureur-generaal zorgvuldig de stukken 
van de persoonlijkheidsdossiers heeft verwijderd - mogen gevoegd worden en dat in die 
dossiers geen medisch-psychologische en sociale expertises welke destijds eventueel door 
de jeugdrechtbank zou bevolen zijn, voorkomen; 

Overwegende dat het hof van assisen feiten uit de jeugdjaren van de beschuldigden in 
overweging mag nemen, mits hierover tegenspraak kan gevoerd worden door alle partijen, 
in zoverre deze feiten op rechtsgeldige wijze ter kennis werden gebracht van het hof van 
assisen, zoals in casu het geval is; 

Overwegende dat de vermelding van deze feiten, die voldoende geloofwaardig kunnen 
geacht worden, het hof van assisen de mogelijkheid biedt alle aspecten van de persoon-
lijkheid van de beschuldigden te onderzoeken naar waarheid zonder enige tenlastelegging 
in te houden noch het aan de beschuldigden toekomende vermoeden van onschuld betref-
fende de hen thans ten laste gelegde feiten aan te tasten, teneinde over de schuld of on-
schuld van de beschuldigden te oordelen" (bestreden arrest nummer 6238, bladzijde 2 en 
3).

Grieven
Op bladzijde 16 van de akte van inbeschuldigingstelling worden nadere gegevens be-

kend gemaakt met betrekking tot strafbare feiten die door de eiser en de derde beschuldig-
de zouden zijn  gepleegd op 28 november  1992 en 1 december  1992 en waarvoor  de 
Jeugdrechtbank te Gent onder meer de eiser onder toezicht plaatste (akte van beschuldi-
ging, bladzijde 16 in fine). Dezelfde akte van beschuldiging op de bladzijden 17 en 18 
eveneens melding maakt van nadere details omtrent strafbare feiten die door de derde be-
schuldigde alleen zouden zijn gepleegd en eveneens opnieuw met betrekking tot de feiten 
van 28 november en 1 december 1992 die samen met de eiser zouden zijn gepleegd (akte 
van beschuldiging, bladzijde 17, in fine).

Het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen oordeelt dat artikel 77 Jeugd-
beschermingswet moet worden samen gelezen met artikel 63 van die wet, krachtens de-
welke de maatregelen die ingevolge de artikelen 36, 1°, 3° en 4°, 37 en 39 van voormelde 
wet worden bevolen, aan de gerechtelijke overheden ter kennis mogen worden gebracht. 
Het hof van assisen besluit hieruit dat, waar die maatregelen ter kennis mogen worden ge-
bracht aan een gerechtelijke overheid, zij in casu ook aan het hof van assisen mogen wor-
den medegedeeld. Het hof van assisen hieruit evenwel besluit dat ook de dossiers waarin 
enkel de feiten die tot die maatregel aanleiding gaven mogen gevoegd worden en dat het 
hof van assisen feiten uit de jeugdjaren van de beschuldigden in overweging mag nemen, 
mits hierover tegenspraak kan gevoerd worden door alle partijen. 

Artikel 77 Jeugdbeschermingswet legt elke persoon die zijn medewerking verleent aan 
de toepassing van deze wet, een geheimhoudingsplicht op van de feiten die hem in de uit-
oefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en die hiermede verband houden.

Artikel 63 van voormelde wet enkel voorschrijft dat de ontzetting van het ouderlijk ge-
zag en de door de jeugdrechtbank bevolen maatregelen in het strafregister van de betrok-
kenen worden vermeld en dat deze maatregelen aan de gerechtelijke overheden ter kennis 
mogen worden gebracht.
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Artikel 63 Jeugdbeschermingswet derhalve een uitzondering inhoudt op het algemeen 
verbod van bekendmaking, zoals omschreven in artikel 77 van diezelfde wet en dan ook 
beperkend dient te worden geïnterpreteerd. 

De mededeling van dergelijke maatregelen aan de gerechtelijke overheden overeen-
komstig artikel 63, derde lid Jeugdbeschermingswet laat niet toe dat het openbaar ministe-
rie in de akte van beschuldiging details omtrent dergelijke dossiers mag bekend maken of 
dat dergelijke dossiers bij de stukken van de rechtspleging mogen worden gevoegd. De 
bekendmaking van de feitelijke omstandigheden van deze dossiers en a fortiori de voe-
ging van deze dossiers bij de stukken van de rechtspleging kunnen immers niet meer wor-
den beschouwd als het ter kennis brengen van de door de jeugdrechtbank getroffen maat-
regelen aan de gerechtelijke overheden. 

Het hof van assisen, door op grond van artikel 63 Jeugdbeschermingswet te oordelen 
dat de betrokken dossiers, inhoudende de feiten die tot de maatregel aanleiding hebben 
gegeven, mogen gevoegd worden en dat deze feiten mogen vermeld worden in de akte 
van beschuldiging, geeft dan ook van artikel 63 Jeugdbeschermingswet een interpretatie 
die niet strookt met de beperkende draagwijdte van dit artikel.

De vernietiging van het tussenarrest nummer 6238 heeft eveneens de vernietiging tot 
gevolg van het eindarrest nummer 6241, gewezen op 27 november 1998.

De magistraten van het hof van assisen verantwoorden derhalve hun beslissing niet naar 
recht (schending van de artikelen 63 en 77 Jeugdbeschermingswet en miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging en het vermoeden van onschuld).

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De artikelen 468, 474 en 475 Strafwetboek bepalen omstandigheden bij dief-

stal,  die  aanleiding  geven  tot  strafverzwaring.  Deze  omstandigheden  werden 
vroeger door de rechtspraak beschouwd als objectieve verzwarende omstandig-
heden, zodat de persoonlijke betrokkenheid bij deze omstandigheden van de me-
dedader of medeplichtige onverschillig was.

Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6 EVRM en 14 IVB-
PR maakt dergelijke uitlegging van de wet ontoelaatbaar. Ze vereisen integen-
deel de beoordeling van deze omstandigheden in hoofde van elke mededader of 
medeplichtige afzonderlijk. 

Hieruit volgt dat wanneer iemand beschuldigd wordt van een diefstal met een 
van de verzwarende omstandigheden van de artikelen 468, 474 en 475 Strafwet-
boek,  het  hof  van  assisen  de  jury  daaromtrent  een  geïndividualiseerde  vraag 
moet stellen.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel 
Het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwij-

zing kan leiden, behoeft geen antwoord.
Tweede middel
Het middel is gericht tegen het arrest van 20 november 1998 (nummer 6238) 

dat het verzoek van de eiser afwijst waarbij hij verzocht bepaalde passages te 
schrappen uit de akte van beschuldiging.
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Krachtens artikel 442quinquies Wetboek van Strafvordering kan de herope-
ning van de rechtspleging enkel betrekking hebben op beslissingen waarvan het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat die ten gronde 
strijdig zijn met het EVRM.

Daar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet was gevat over de in 
het middel bestreden beslissing en daar dus ook geen uitspraak over doet, be-
hoeft dit middel thans geen antwoord meer.

Gevolgen van de cassatie
De aanvrager verzoekt thans tot een cassatie zonder verwijzing.
Anders dan de aanvrager aanvoert, vereist een individuele berechting niet dat 

alle beschuldigden samen voor de rechter verschijnen. De afweging van ieders 
aandeel kan ook geschieden buiten de aanwezigheid van medebeschuldigden.

Of de redelijke termijn al  dan niet  is  overschreden is een feitelijk gegeven 
waarvan de beoordeling toekomt aan de rechter op verwijzing. 

Omvang van de cassatie
De vernietiging omvat enkel de vraagstelling aan de jury betreffende de schuld 

van de eiser aan de verzwarende omstandigheden en de hem opgelegde straftoe-
meting.

Omdat de herziening de eiser geen nadeel mag toebrengen, mogen aan de jury 
slechts vragen gesteld worden over de verzwarende omstandigheid omschreven 
in artikel 468 Strafwetboek van diefstal door middel van geweld of bedreiging en 
betreffende de verzwarende omstandigheid omschreven in artikel 474 Strafwet-
boek van diefstal met geweld of bedreiging gepleegd zonder het oogmerk om te 
doden, en toch de dood heeft veroorzaakt.

Krachtens artikel 442bis Wetboek van Strafvordering kan de heropening van 
de rechtspleging enkel gevraagd worden wat de strafvordering betreft. Daaruit 
volgt dat ingeval van heropening van de rechtspleging, de cassatie niet kan uitge-
breid worden tot de beslissingen over de schadevergoedingen voor de burgerlijke 
partijen.

Dictum
Het Hof,
Verklaart de aanvraag tot heropening van de rechtspleging betreffende het ar-

rest nr. 6238 van het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 20 
november 1998 niet ontvankelijk.

Beveelt voor het overige de heropening van de rechtspleging die aanleiding 
heeft gegeven tot het arrest van het Hof van 16 februari 1999.

Trekt het arrest van 16 februari 1999 (P.98.1624.N) in, in zoverre dit het cassa-
tieberoep van de eiser tegen de arresten van het Hof van Assisen van de provin-
cie Oost-Vlaanderen van 27 november 1998 (nummers 6240 en 6241) verwerpt.

Doet hierover opnieuw recht. 
Vernietigt het arrest van het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaande-

ren van 27 november 1998 (nummer 6240) in zoverre dit het verzoek van de ei-
ser afwijst, waarbij hij verzocht de vragen 4, 5 en 6 individueel te stellen, wat 
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hem betreft, gecombineerd met de vragen naar de strafbare deelneming, zoals 
omschreven in artikel 66 Strafwetboek.

Vernietigt het arrest van het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaande-
ren van 27 november 1998 (nummer 6241) in zoverre dit de eiser veroordeelt tot 
straf, bijdrage en kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Assisen van de provincie 
West-Vlaanderen.

Zegt dat dit hof van assisen uitspraak zal doen over:
de schuld van de eiser aan de verzwarende omstandigheden van diefstal door 

middel van geweld of bedreiging, omschreven in artikel 468 Strafwetboek, en 
van diefstal met geweld of bedreiging gepleegd zonder het oogmerk om te do-
den, en toch de dood heeft veroorzaakt, omschreven in artikel 474 Strafwetboek;

de straftoemeting tegen de eiser;
de bijdrage en de kosten;
de eventuele veroordeling van de Belgische Staat overeenkomstig artikel 442-

septies, §2, Wetboek van Strafvordering. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.

17 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
D. Martens, Gent.

Nr. 380

2° KAMER - 18 juni 2008

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - VERHINDERDE RAADSHEREN - VERVANGING - 
TOEGEVOEGDE ADVOCAAT - ANCIËNNITEITSVOORWAARDE

De beslissing van een rechtscollege, dat onregelmatig was samengesteld omdat één van  
de  leden  ervan,  een  toegevoegde  advocaat,  niet  voldeed  aan  de  wettelijke  
anciënniteitsvoorwaarde die bij artikel 321, derde lid Ger.W. is bepaald, is onwettig. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0245.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in 

diezelfde taal is gewezen op 17 januari 2008 door het Hof van Beroep te Luik, 
correctionele kamer.

Bij beschikking van 12 februari 2008 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging, vanaf de terechtzitting, in het Frans zal worden ge-
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voerd.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de rechtszitting van 28 mei 2008 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-

slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-
deerd.

Op 16 juni 2008 heeft de eiser ter griffie, in antwoord op de conclusie van het 
openbaar ministerie, een nota neergelegd samen met een stuk en een valsheids-
vordering.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring die tegen de eiser is ingesteld, tegen de beslissing op de burgerlijke rechts-
vordering die door de verweerster is ingesteld en tegen de beslissing welke, op 
de burgerlijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, uitspraak doet 
over het beginsel van de aansprakelijkheid 

Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 321, derde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek schendt, in zoverre het werd uitgesproken door een rechtscollege waar-
van één van de leden niet aan de wettelijke voorwaarden beantwoordde, aange-
zien de toegevoegde advocaat Jean-Yves Marichal geen vijftien jaar op het ta-
bleau van de Orde was ingeschreven op het ogenblik van het debat en de uit-
spraak van de beslissing.

Tot staving van zijn bewering heeft de eiser een brief neergelegd van de staf-
houder van de Orde van advocaten van de balie van Luik, met de verklaring dat 
de voormelde advocaat op 7 juni 1994 op het tableau van de Orde van advocaten 
van de balie van Luik werd ingeschreven en vóór die datum op het tableau van 
geen enkele andere balie was ingeschreven.

Aangezien de voormelde advocaat niet de door het voormelde artikel 321, der-
de lid, vereiste anciënniteit heeft, werd het arrest gewezen door een rechtscollege 
met een onregelmatige samenstelling.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen van de eiser, die niet 

tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, uitspraak doet over 
de omvang van de schade

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
Niettegenstaande die afstand, die niet geldt als een berusting, brengt de vernie-

tiging van de beslissing die, op de voormelde vordering, uitspraak doet over het 
beginsel van de aansprakelijkheid, de vernietiging mee van de beslissing over de 
omvang van de schade die uit de eerste voortvloeit.
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B. Over de valsheidsvordering
Een valsheidsvordering die tot staving van een middel van het cassatieberoep 

wordt ingesteld, verliest haar belang wanneer het middel, ook zonder betichting 
van valsheid, moet worden aangenomen.

De eiser verklaart dat hij een valsheidsvordering instelt tegen de vermelding 
van het arrest, volgens welke de toegevoegde advocaat Jean-Yves Marichal sinds 
ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, ofschoon 
deze vermelding in strijd is met de waarheid.

Wegens de hierna uit te spreken vernietiging is de vordering niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verwerpt de valsheidsvordering van B. S.
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, anders samengesteld.

18 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers en E. Rings, Eupen.

Nr. 381

2° KAMER - 18 juni 2008

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE - 
VERBOD OM DE TAAK VAN BERECHTING OVER TE DRAGEN - OVERDRACHT VAN RECHTSMACHT - 
BEGRIP

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT VAN DE 
DESKUNDIGE - VERBOD OM DE TAAK VAN BERECHTING OVER TE DRAGEN - OVERDRACHT VAN 
RECHTSMACHT - BEGRIP

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT VAN 
DE DESKUNDIGE - VERBOD OM DE TAAK VAN BERECHTING OVER TE DRAGEN - OVERDRACHT VAN 
RECHTSMACHT - BEGRIP

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT VAN DE 
DESKUNDIGE - BESCHRIJVING VAN DE PERSOONLIJKHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - REËEL 
KARAKTER VAN DE AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

5º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - AANSTELLING VAN DE DESKUNDIGE DOOR 
DE ONDERZOEKSRECHTER - OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE - BESCHRIJVING VAN DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - REËEL KARAKTER VAN DE AANHANGIGMAKING 
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VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

6º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - DESKUNDIGENADVIES - EERBIEDIGING 
VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - STRAFZAKEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENADVIES

1º, 2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de opdracht van de deskundige erin bestaat de  
persoonlijkheid  van  de  inverdenkinggestelde  te  bestuderen  en  alle  inlichtingen  te  
verschaffen die nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, kan geen overdracht  
van rechtsmacht aan de deskundige worden afgeleid. 

4º en 5° Het reële karakter van de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter,  
belet  niet  dat  deze  een  deskundige  opdraagt  de  persoonlijkheid  van  de 
inverdenkinggestelde te beschrijven. 

6º en 7° Het arrest dat vermeldt dat de deskundige de beklaagde niet verwijt dat hij zich als  
slachtoffer voordoet van de feiten waarvan hij in verdenking wordt gesteld, en welke hij  
betwist, en oordeelt dat het deskundigenverslag, in het kader van een wetenschappelijk  
onderzoek,  de  eigenschappen  benadrukt  van  een  manipulerende  persoonlijkheid  die 
zonder ophouden voor slachtoffer speelt, miskent het algemeen rechtsbeginsel van het  
vermoeden van onschuld niet. 

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0407.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 februari 2008. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende het 

bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de in het tweede lid 
van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is gewezen 
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van "de wetgeving op de rechter-

lijke organisatie", is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
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Voor het overige kan geen overdracht van rechtsmacht aan de deskundige wor-
den afgeleid uit de omstandigheid alleen dat diens opdracht erin bestaat de per-
soonlijkheid van de inverdenkinggestelde te bestuderen en alle inlichtingen aan 
te brengen die nuttig kunnen zijn om de waarheid aan de dag te brengen.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Tweede middel
In zoverre het middel aanvoert dat de deskundigenopdracht erin bestond te be-

palen of de ontkenningen van de eiser geloofwaardig zijn, niet ten opzichte van 
de  gegevens van het  dossier  maar  ten aanzien van diens  persoonlijkheid,  of-
schoon het arrest vaststelt dat deze opdracht niet de bedoeling had die de eiser 
eraan toeschrijft, mist het feitelijke grondslag.

Voor het overige belet het reële karakter van de aanhangigmaking van de zaak 
bij de onderzoeksrechter niet dat deze een deskundige opdraagt de persoonlijk-
heid van de inverdenkinggestelde te beschrijven.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Derde middel
Het middel voert aan dat het deskundigenverslag het vermoeden van onschuld 

miskent door de eiser voor te stellen als een manipulator die schuldig is aan de 
hem ten laste gelegde feiten.

Zonder op dat punt door het middel te worden bekritiseerd, vermeldt het arrest 
dat de deskundige de eiser niet verwijt dat hij zich voordoet als slachtoffer van 
de feiten waarvan hij in verdenking werd gesteld en welke hij betwist, en oor-
deelt het dat het deskundigenverslag, in het kader van een wetenschappelijk on-
derzoek, de eigenschappen benadrukt van een manipulerende persoonlijkheid die 
zonder ophouden voor slachtoffer speelt.

De appelrechters miskennen aldus het algemeen rechtsbeginsel niet dat door 
de eiser wordt aangevoerd.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre het cassatieberoep het Hof de toetsing opdraagt van de formele 

geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig wordt 
gemaakt

Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond, met be-
trekking tot het verwijzingsarrest.

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

18 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
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neraal – Advocaten: mrs. L. Balaes, Luik en A. Leroy, Brussel.

Nr. 382

2° KAMER - 18 juni 2008

1º UITLEVERING - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - VERZOEK TOT AANHOUDING EN 
OVERDRACHT - VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
- ONTVANKELIJKHEID

2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - MISDAAD TEGEN HET 
INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - VERZOEK TOT 
AANHOUDING EN OVERDRACHT - VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - UITLEVERING - INTERNATIONAAL 
STRAFGERECHTSHOF - VERZOEK TOT AANHOUDING EN OVERDRACHT - VOORLOPIGE AANHOUDING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°  en 3°  Artikel  16,  §1 Wet  29 maart  2004 betreffende de samenwerking  met  het  
Internationaal  Strafgerechtshof  en  de  internationale  straftribunalen,  bepaalt  dat,  
overeenkomstig  artikel  59.3  van  het  Statuut  van  Rome  van  17  juli  1998  inzake  het  
Internationaal  Strafgerechtshof,  de  aangehouden  persoon  het  recht  heeft  om,  door 
middel van een verzoekschrift bij de kamer van inbeschuldigingstelling, zijn voorlopige  
invrijheidstelling te verzoeken, zulks in afwachting van zijn overdracht; het recht om een  
dergelijk  verzoekschrift  in  te  dienen  wordt  zowel  gewaarborgd  aan  de  verdachte 
waartegen  een  verzoek  tot  voorlopige  aanhouding  is  uitgevaardigd,  als  aan  degene 
waarvan sprake in een verzoek tot aanhouding met het oog op overdracht, zonder dat in  
beide gevallen het indienen van het verzoekschrift afhangt van een bestaande beslissing  
die definitief over het verzoek uitspraak doet1. 

(B.G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0896.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 2195 van het Hof van Beroep 

te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 juni 2008. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Artikel 16, §1, van de Wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 382.
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met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, be-
paalt dat overeenkomstig artikel 59.3, van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 
van het Internationaal Strafgerechtshof, de aangehouden persoon het recht heeft 
bij de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot voorlopige invrijheid-
stelling in te dienen in afwachting van zijn overdracht.

Dat verzoekschrift heeft niet hetzelfde voorwerp als de hogere beroepen die de 
verdachte krachtens de artikelen 13, §4, en 14, §5 van de wet, kan instellen tegen 
de beschikkingen van de raadkamer inzake de tenuitvoerlegging van het verzoek 
tot aanhouding en overdracht of inzake de voorlopige aanhouding, bevolen op 
grond van een aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter van de aangezochte 
Staat.

De hogere beroepen dragen de kamer van inbeschuldigingstelling de controle 
op van de identiteit van de gezochte persoon, het nazicht van de stukken tot sta-
ving bedoeld in de artikelen 91 en 92.2, van het Statuut van Rome en, als daartoe 
grond bestaat, het toezicht op de naleving van het beginsel non bis in idem.

Het verzoekschrift dat in eerste en laatste aanleg door de kamer van inbeschul-
digingstelling wordt onderzocht, legt haar de vraag voor of, rekening houdend 
met de ernst van de aangevoerde misdaden, de dringende noodzakelijkheid en de 
uitzonderlijke omstandigheden de voorlopige invrijheidstelling verantwoorden.

Het recht om een dergelijk verzoekschrift in te dienen wordt zowel gewaar-
borgd aan de verdachte die het voorwerp uitmaakt van een verzoek tot voorlopi-
ge aanhouding, als aan degene die door een verzoek tot aanhouding met het oog 
op overdracht wordt geviseerd, zonder dat, zowel in het ene als in het andere ge-
val, het indienen van het verzoekschrift afhangt van het bestaan van een beslis-
sing die definitief over het verzoek beslist.

Door het verzoek niet ontvankelijk te verklaren omdat het is ingesteld vooral-
eer een dergelijke beslissing was gewezen, schendt de kamer van inbeschuldi-
gingstelling artikel 16, §1, van de Wet van 29 maart 2004.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

18 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Mahieu en J. Van Meerbeeck, Brussel.
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Nr. 383

1° KAMER - 19 juni 2008

REGISTRATIE (RECHT VAN) - BESCHEIDEN WONINGEN - OVERDRACHT - TOEPASSING VAN 
HET VERMINDERD REGISTRATIERECHT - VOORWAARDEN - AARD VAN HET GOED

Een onroerend goed dat op het ogenblik van de overdracht ervan uit zijn aard niet bestemd  
was voor bewoning of huisvesting, kan niet in aanmerking komen voor de verlaging van  
het  registratierecht  tot  6  pct.  voor  verkopingen  van  bescheiden  woningen.  (Art.  53, 
aanhef, 2°, eerste en tweede lid W.Reg.)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0122.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2006 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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 53, aanhef, 2°, eerste lid, van het Wetboek van Registratie-

rechten, wordt het bij artikel 44 van datzelfde wetboek vastgesteld recht tot 6 pct. 
verlaagd voor de verkopingen van de eigendom van woningen waarvan het ge-
bouwd of ongebouwd kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stel-
len maximum niet overschrijdt.

2. Met woning in de gebruikelijke betekenis van het woord dient in essentie 
een voor bewoning en huisvesting bestemd goed te worden begrepen.

3. Het artikel 53, aanhef, 2°, tweede lid, van dit wetboek bepaalt welke wonin-
gen voor de toepassing van de bedoelde verlaging van recht in aanmerking ko-
men, te weten het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een 
gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon.

4. Uit deze bepaling kan niet worden afgeleid dat de Koning zou hebben wil-
len afwijken van de gebruikelijke betekenis van het woord woning en dat een 
goed dat op het ogenblik van de overdracht uit zijn aard niet bestemd was voor 
bewoning of huisvesting in aanmerking zou kunnen komen voor de toepassing 
van de verlaging van het registratierecht. 

5.  Ingevolge de niet-betwiste  vaststellingen van de appelrechters betrof  het 
overgedragen goed een deel van een industrieel complex bestaande uit werkhui-
zen met grond en oprit, dat op het ogenblik van de overdracht niet vatbaar was 
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voor bewoning.
Door te oordelen dat het aldus op het ogenblik van de overdracht niet voor be-

woning vatbaar goed, ook al was het de bedoeling dit tot een woning te verbou-
wen, niet voor de verlaging van recht in aanmerking kwam, schenden de appel-
rechters niet het artikel 53 van het Wetboek van Registratierechten.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6.  De  overige  grieven  zijn  volledig  afgeleid  van  de  vergeefs  aangevoerde 

schending van dit artikel en zijn mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. P. Van 
Boxelaere, Gent en Claeys Boúúaert.

Nr. 384

1° KAMER - 19 juni 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — STOPZETTINGSVERGOEDINGEN - OVERDRACHT 
VAN EEN HANDELSZAAK - STOPZETTINGSMEERWAARDEN - OGENBLIK VAN BELASTBAARHEID

Een  naar  aanleiding  van  de  overdracht  van  een  handelszaak  behaalde  
stopzettingsmeerwaarde is  belastbaar op het ogenblik dat de schuldvordering van de  
overdrager zeker en vaststaande wordt; indien de betaling van de overdrachtsprijs onder 
opschortende voorwaarde is bedongen, wordt de behaalde meerwaarde belastbaar op 
het ogenblik waarop de opschortende voorwaarde wordt vervuld.  (Artt. 20, 4° en 31, 1° 
W.I.B. 1964)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.07.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1317 t/m 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht van de 

akten, meer bepaald van het verslag van de algemene vergadering van 5 maart 1989 preli-
minair aan de stichting der vennootschappen;

- de artikelen 20, 4°, en artikel 31, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), d.i. voor de coördinatie van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bij konink-
lijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, en zoals van toepas-
sing tijdens de aanslagjaren 1990 en 1991;

- artikel 93, §1, 2°, b, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), d.i. voor 
de coördinatie van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bij koninklijk besluit van 10 
april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, en zoals van toepassing tijdens de aan-
slagjaar 1990.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters komen tot het besluit dat, alhoewel een stopzettingsmeerwaarde ook 

belastbaar is wanneer een bedrag werd vastgesteld in bv. een akte opgesteld n.a.v. de stop-
zetting van de werkzaamheid waarvoor die activa werden gebruikt,  het  verslag van 5 
maart 1989 ten deze een dubbele opschortende voorwaarde bevat t.a.v. de daaruit voort-
vloeiende verbintenissen en dat derhalve de meerwaarde die de akte aan het licht brengt 
slechts belastbaar is op het ogenblik dat aan de opschortende voorwaarde(n) is voldaan, 
d.i. in 1990, aanslagjaar 1991, een en ander op grond van de volgende overwegingen.

"Krachtens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek, is een verbintenis voorwaardelijk 
wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis. De over-
eenkomst waarbij een verbintenis onder opschortende voorwaarde is aangegaan bestaat 
ook al is de verbintenis tot uitvoering opgeschort. Te dezen blijken de belangrijkste ver-
bintenissen te zijn opgeschort zowel van de kant van de (eisers) (de inbreng) als van de 
kant van de overnemers (de betaling) en dit  totdat de vennootschappen daadwerkelijk 
werden opgericht, welke stichtingsakten daarenboven nog moeten goedgekeurd worden 
door de maatschappijen-opdrachtgevers.

Niet alleen zijn een aantal verbintenissen afhankelijk van de daadwerkelijke oprichting 
van de vennootschappen, doch bovendien is de oprichting van de vennootschappen afhan-
kelijk van de goedkeuring der ontwerpen door de diverse maatschappijen-opdrachtgevers 
hetgeen als een dubbele opschortende voorwaarde moet worden aangemerkt.

Tevergeefs zetten de (eisers) uiteen dat het een verbintenis met tijdsbepaling betreft. 
Een verbintenis met tijdsbepaling is die waarbij voor het begin of voor het einde van de 
verplichting een termijn bepaald is, waarbij de uitvoering van de verbintenis wordt uitge-
steld (artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek). De voorwaarde schort echter de verbinte-
nissen op.

Te dezen echter worden de verbintenissen opgeschort tot een toekomstige gebeurtenis 
zal plaats vinden (de oprichting van vennootschappen) op een niet te bepalen tijdstip (on-
zeker). 

Daar waar in principe de belastbaarheid van de meerwaarde ontstaat op de datum van 
de akte die het bestaan ervan aan het licht bracht, is de meerwaarde, wanneer de verbinte-
nissen zijn opgeschort, slechts belastbaar in het jaar waarin aan de opschortende voor-
waarde voldaan is. Dit heeft voor gevolg dat vermits de oprichtingsakte zich alle in het 
jaar  1990  situeren,  de  stopzettingsmeerwaarde  slechts  belastbaar  is  in  het  aanslagjaar 
1991".

Grieven
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Eerste onderdeel
Om tot dit besluit te komen steunen de appelrechters op de lezing van het verslag van 5 

maart 1989 (dat overigens tijdig aan de fiscus werd medegedeeld om op grond van artikel 
263, §1, 4°, en §2, 4°, WIB (1964), thans artikel 358, §1, 4°, en §2, 4°, WIB (1992) nog te 
kunnen taxeren voor aanslagjaar 1990), meer bepaald (zie arrest a quo, folio 590 en 591):

"Na een tussenkomst van de aanwezige accountant die de waarderingsregels bij inbreng 
uiteenzet en verklaart, en na een gedetailleerde bespreking van de problematiek, besluit de 
vergadering bij eenparigheid van stemmen aan de heer A.V.M.voor zijn diverse quasi-in-
brengen volgende vergoedingen toe te kennen:

1. voor de inbreng in de NV Verzekeringskantoor en agentschap NMKN:
- de materiële vastliggende activa voor hun netto boekwaarde;
- de verzekeringsportefeuille voor twee jaar de bruto ontvangsten aan commissieloon;
- de portefeuille NMKN voor een jaar de bruto ontvangsten aan commissieloon.
2. voor de inbreng in de NV Dienstenkantoor Van Meenen:
- de materiële vaste activa voor hun netto boekwaarde;
- de goodwill voor een tussen partijen bepaalde prijs van 4.500.000 frank.
Verder wordt overeengekomen dat de betaling der overnamecontracten het onderwerp 

zal uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst maar dat geen aanzuivering der schuld 
zal geëist worden vooraleer de diverse vennootschappen over de nodige kredieten (waar-
over onderhandelingen reeds gevoerd werden en waarvoor de principiële toezegging reeds 
verkregen werd) zullen kunnen beschikken. Een en ander kan slechts plaatsgrijpen na het 
verlijden der stichtingsakten (waarvoor moet gewacht worden tot de goedkeuring der ont-
werpen door de diverse maatschappijen-opdrachtgevers in casu NMKN & NILK)".

Artikel 31, 1°, WIB (1964), zoals van toepassing tijdens de aanslagjaren 1990 en 1991, 
bepaalt dat "winsten en baten als bedoeld in artikel 20, 4°, zijn, 1°. Die welke worden be-
haald of vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid van de volledige en definitieve stopzet-
ting, door de belastingplichtige, van zijn de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefe-
ning van een vrij beroep, een ambt, post of winstgevende activiteit en die voortkomen van 
meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa,  met inbegrip van grondstoffen, 
producten en koopwaren, die voor die exploitatie, dat beroep of die bezigheid werden ge-
bruikt" en artikel 93, §1, 2°, b, WIB (1964) bepaalt dat "(...) afzonderlijk belastbaar zijn 
(...) 2° tegen een aanslagvoet van 16,5 pct.: b. (...) de in artikel 31, 1°, bedoelde winsten of 
baten".

Door bedoeld verslag wordt ontegensprekelijk een (meer)waarde gekleefd (vastgesteld) 
op de eenmanszaak van de eiser, met haar materiële en immateriële bestanddelen. Dit 
wordt ook als dusdanig door de appelrechters erkend.

De appelrechters beslissen evenwel dat de meerwaarde die bestaat door de akte die het 
bestaan ervan aan het licht brengt, wanneer de verbintenissen zijn opgeschort, slechts be-
lastbaar is in het jaar waarin de aan de opschortende voorwaarden is voldaan.

Artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek definieert een contract als "een overeenkomst 
waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te 
doen, of niet te doen".

Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "een verbintenis voorwaardelijk 
is, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij 
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze 
teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft".

Enkel verbintenissen kunnen aan modaliteiten, zoals voorwaarden of tijdsbepalingen 
worden onderworpen. Men ziet niet in hoe de vaststelling van een meerwaarde een ver-
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bintenis kan uitmaken (die al dan niet aan een opschortende voorwaarde is onderworpen). 
Een vaststelling (van een stopzettingsmeerwaarde) is geen verbintenis maar een louter 
rechtsfeit, aangezien de loutere vaststelling van de stopzettingsmeerwaarde een afzonder-
lijke oorzaak van belastbaarheid uitmaakt, maar ook niets meer dan dat.

Het feit dat de betaling van de prijs voor de overlating, inclusief de stopzettingsmeer-
waarde ("betaling van de overnamecontracten" en "aanzuivering van de schuld"; daarom 
nog niet de boeking van de schuld) zou onderworpen zijn aan een of meerdere opschor-
tende voorwaarden (oprichting/goedkeuring) dan wel aan een tijdsbepaling (afzonderlijke 
contracten en de nodige liquiditeiten), impliceert niet dat de in het verslag van 5 maart 
1989 bepaalde of bepaalbaar gemaakte stopzettingsmeerwaarde zelf aan een opschortende 
voorwaarde is onderworpen (men ziet overigens niet in hoe dit zou kunnen).

Hoogstens is de oprichting van de vennootschappen na goedkeuring van de ontwerpsta-
tuten een opschortende voorwaarde of een tijdsbepaling voor de effectieve exploitatie van 
en door deze vennootschappen, maar dit kan evenmin teweegbrengen dat de vaststelling 
en derhalve de belastbaarheid van de stopzettingsmeerwaarde aan een opschortende voor-
waarde zou zijn onderworpen. De stopzettingsmeerwaarde staat integendeel vast door het 
verslag van 5 maart 1989 opgemaakt ter gelegenheid van de nakende effectieve stopzet-
ting gelet op de richtlijn van de toenmalige Bankcommissie en is aldus belastbaar volgens 
de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 31, 1°, WIB (1964), n.l. omdat zelfs vastge-
steld ter  gelegenheid van de volledige en definitieve stopzetting (dit  belet  niet  dat  de 
meerwaarde is vastgesteld in akten, weliswaar van v66r de werkelijke stopzetting, maar 
die in feite naar aanleiding van die stopzetting zijn opgemaakt of die de stopzetting tot ge-
volg hebben gehad: COM.I.B. 1992, nr. 28/22).

De appelrechters konden derhalve niet  zonder  schending van de artikelen 1317 t/m 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht van het verslag van 5 maart 
1989 en van de artikelen 1101 en 1168 van het Burgerlijk Wetboek en de artikel 20, 4° en 
31, 1°, en 93, §1, 2°, b, WIB (1964) beslissen dat, waar in principe de belastbaarheid van 
de meerwaarde ontstaat  op de datum van de akte  die  het  bestaan ervan aan het  licht 
bracht, de meerwaarde, wanneer de verbintenissen zijn opgeschort, slechts belastbaar is in 
het jaar waarin de opschortende voorwaarde voldaan is.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1.  Krachtens  artikel  20,  4°,  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1964), zijn als bedrijfsinkomsten aan te merken de winsten en baten die betrek-
king hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitge-
oefend door de genieter of door de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is.

Krachtens artikel 31, 1°, van dit wetboek, zijn winsten en baten die betrekking 
hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoe-
fend door de genieter of door de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is, die 
welke worden behaald of vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid van de volle-
dige en definitieve stopzetting, door de belastingplichtige, van de exploitatie van 
zijn bedrijf of van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt, post of winstge-
vende bezigheid en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onli-
chamelijke activa, met inbegrip van grondstoffen, producten en koopwaren, die 
voor die exploitatie, dat beroep of die bezigheid werden gebruikt.
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2. Een behaalde stopzettingsmeerwaarde is belastbaar op het ogenblik dat de 
schuldvordering van de overdrager zeker en vaststaande wordt. Indien de beta-
ling van de overdrachtsprijs onder opschortende voorwaarde is bedongen, wordt 
de  behaalde  meerwaarde  belastbaar  op  het  ogenblik  waarop  de  opschortende 
voorwaarde wordt vervuld.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de belangrijkste verbintenissen zowel van de kant van de eisers (de inbreng) 

als van de kant van de overnemers (de betaling) blijken te zijn opgeschort totdat 
de vennootschappen werkelijk werden opgericht, welke stichtingsakten daaren-
boven nog moeten worden goedgekeurd door de maatschappijen-opdrachtgevers;

- niet alleen een aantal verbintenissen afhankelijk zijn van de daadwerkelijke 
oprichting van de vennootschappen, maar bovendien de oprichting van de ven-
nootschappen afhankelijk is van de goedkeuring der ontwerpen door de diverse 
maatschappijen-opdrachtgevers hetgeen als een dubbele opschortende voorwaar-
de moet worden aangemerkt.

4. Door op grond van die vaststellingen te beslissen dat, wanneer de verbinte-
nissen zijn opgeschort, de meerwaarde slechts belastbaar is in het jaar waarin aan 
de opschortende voorwaarden is voldaan, maken de appelrechters een correcte 
toepassing van de in het middel als geschonden aangewezen fiscale bepalingen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. De aangevoerde schending van de artikelen 1101 en 1168 van het Burgerlijk 

Wetboek is volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde stelling dat ingeval de 
verbintenissen van de partijen zijn opgeschort tot de vervulling van een voor-
waarde, de stopzettingsmeerwaarden niettemin belastbaar zijn op het ogenblik 
dat de overeenkomst onder opschortende voorwaarde is tot stand gekomen.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
6. Het onderdeel geeft niet aan hoe en waardoor het bestreden arrest de bewijs-

kracht van het verslag van 5 maart 1989 heeft geschonden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. J. Speecke, Kortrijk en Claeys Boúúaert.
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Nr. 385

1° KAMER - 20 juni 2008

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEESTERS. AANGESTELDEN - VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID - AAN DE 
AANSTELLER DOOR ZIJN AANGESTELDE BEROKKENDE SCHADE - DERDE - BEGRIP

De schade die aan de aansteller berokkend wordt door zijn aangestelde, is geen aan een  
derde veroorzaakte schade; een partij bij een overeenkomst kan daarenboven niet een  
derde zijn t.a.v. die overeenkomst1. (Art. 1384, derde lid B.W.)

(AXA BELGIUM N.V. T. ETABLISSEMENT LELOUP N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0210.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 19 mei 2005 in laatste 

aanleg is gewezen door de Politierechtbank te Luik.
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, eerste lid, 1165 en 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3, §1, en 4, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden vonnis  veroordeelt  de  eiseres  om aan de verweerster  het  bedrag van 

250,98 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke 
rentevoet te rekenen van de dag van het ongeval tot de dag van het vonnis, en met de mo-
ratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van de dag van het vonnis tot de 
volledige betaling, en het veroordeelt haar tevens in de kosten, op de volgende gronden:

"Het wordt niet betwist dat de bestuurder E., aangestelde van de (verweerster), door 
zijn manoeuvre uit te voeren, een fout heeft begaan en schade heeft toegebracht aan de 
door mevrouw V. bestuurde Citroën;

Krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
is de bestuurder E. ontheven van zijn aansprakelijkheid;

Zijn werkgever, de (verweerster) is dus voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk;
De zienswijze van (de eiseres) kan evenwel niet worden gevolgd wanneer zij haar dek-

king weigert met het argument dat 'het vermoeden van aansprakelijkheid van de aansteller 
enkel kan worden aangevoerd door een benadeelde derde en niet door de aansteller zelf', 
enerzijds, en dat, aangezien de schadeveroorzaker en het slachtoffer hier dezelfde persoon 
zijn, er geen 'derde' is in de zin van de aansprakelijkheid, anderzijds;

Artikel 4, §1, van de wet van 21 november 1989 luidt immers als volgt:

1 Zie Cass., 15 sept. 1988, A.R. 8070, A.C. 1988-89, nr. 28.



1604 HOF VAN CASSATIE 20.6.08 - Nr. 385 

'Niemand kan van het voordeel van de vergoeding uitgesloten worden om reden van 
zijn hoedanigheid van verzekerde, met uitzondering van diegene die van alle aansprake-
lijkheid ontheven is krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten;

Van het voordeel van de vergoeding kunnen worden uitgesloten, wanneer ze geen li-
chamelijke letsels hebben opgelopen:

- de bestuurder van het motorrijtuig';
De toestand waarvan (de eiseres) aangifte heeft gedaan valt niet onder die uitzondering, 

daar deze enkel geldt voor de bestuurder van het motorrijtuig;
Overigens verklaart de (verweerster), zonder op dit punt te worden tegengesproken, dat 

haar motorrijtuigen bij afzonderlijke contracten bij de (eiseres) verzekerd zijn;
Bijgevolg is de (verweerster) in haar hoedanigheid van eigenares van de Citroën wel 

degelijk een "derde" ten aanzien van het contract dat de VW 7K382 dekt. Haar rechtsvor-
dering is aldus gegrond.

Grieven
De in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid 

bestaat enkel ten voordele van derden die schade hebben geleden, veroorzaakt door de 
aangestelde in de bediening waartoe de aansteller hem gebezigd heeft. Alleen die derden 
kunnen zich derhalve daarop beroepen.

Eerste onderdeel
De politierechtbank heeft niet zonder die bepaling te schenden kunnen beslissen dat de 

verweerster een derde is die benadeeld is door de fout van een van haar eigen aangestel-
den op grond dat zij een derde is ten aanzien van het tussen haar en de eiseres bestaande 
verzekeringscontract dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het motorrij-
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, aanleiding kon geven. Enerzijds is een medecon-
tractant geen derde ten aanzien van de overeenkomst die hij heeft ondertekend. Ander-
zijds is de derde die zich kan beroepen op de in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde aansprakelijkheid, degene die benadeeld is door de fout die een aange-
stelde begaat in dienst van een aansteller en niet een derde ten aanzien van een verzeke-
ringscontract,  aangezien  laatstgenoemde  aangelegenheid  geen  verband  houdt  met  het 
recht inzake buitencontractuele aansprakelijkheid en de toepassing van artikel 1384, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat het bestreden vonnis derhalve schendt.

Voor het overige is degene die twee afzonderlijke verzekeringscontracten sluit, ten aan-
zien van geen van beide een derde, zodat het vonnis, dat op grond van de vaststelling dat 
"de (verweerster) verklaart, zonder op dit punt te worden tegengesproken, dat haar motor-
rijtuigen bij de (eiseres) verzekerd zijn bij afzonderlijke overeenkomsten" beslist dat "de 
(verweerster) bijgevolg in haar hoedanigheid van eigenares van de Citroën wel degelijk 
een 'derde' is ten aanzien van het contract dat het VW 7K382-voertuig dekt", tevens de ar-
tikelen 1134, eerste lid, en 1165 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 3, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989, moet de verzeke-

ring waarborgen dat de benadeelden schadeloos worden gesteld telkens de eigenaar, iede-
re houder en iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede degenen die daar-
in worden vervoerd en de werkgever van bovengenoemde personen civielrechtelijk aan-
sprakelijk zijn, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 
18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de verzekering moet waarborgen dat de bena-
deelden schadeloos worden gesteld telkens een burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het 
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geding is.
Het bestreden vonnis heeft dus niet zonder die wetsbepaling te schenden de vordering 

van de verweerster tegen de eiseres kunnen toewijzen op grond van artikel 4, §1, van de 
wet van 21 november 1989 krachtens hetwelk alleen de bestuurder van het motorrijtuig 
kan worden uitgesloten van het voordeel van de vergoeding om reden van zijn hoedanig-
heid van verzekerde, wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen.

Het vonnis vermeldt dat "de toestand waarvan de (eiseres) aangifte heeft gedaan niet 
valt  onder  die  uitzondering,  daar  deze  enkel  geldt  voor  de  bestuurder  van  het 
motorrijtuig".

Uit het feit dat de verweerster niet de bestuurster was van het motorrijtuig valt nochtans 
niet af te leiden dat zij recht heeft op schadevergoeding. Daartoe is overigens vereist dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iemand in het geding is. Er werd evenwel niet 
aangevoerd dat de verweerster burgerrechtelijk aansprakelijk was op grond van een fout 
of een nalatigheid in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
een dergelijke aansprakelijkheid kan niet worden gegrond op artikel 1384, derde lid, van 
dat wetboek, aangezien er geen benadeelde derde is, daar de aansteller eigenaar is van het 
beschadigde motorrijtuig.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iemand 
in het geding is op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, schendt 
bijgevolg dat artikel. Het schendt artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 door de 
vordering van de verweerster tegen de eiseres toe te wijzen hoewel niemand burgerrechte-
lijk aansprakelijk is, alsook artikel 4, §1, van de wet van 21 november 1989, aangezien 
het die bepaling toepast op een toestand die daar niet onder valt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van antwoord, die op de grif-

fie van het Hof is neergelegd buiten de bij artikel 1093, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bepaalde termijn.

Eerste onderdeel
Het in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde ver-

moeden van aansprakelijkheid bestaat enkel ten voordele van derden die schade 
hebben geleden, veroorzaakt door de aangestelde van de aansteller. De schade 
die aan laatstgenoemde berokkend wordt door zijn aangestelde, is geen aan een 
derde veroorzaakte schade.

Een partij bij een overeenkomst kan evenmin een derde zijn ten aanzien van 
die overeenkomst.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de verweerster die burgerrechtelijk aan-
sprakelijk is voor haar aangestelde, een door de fout van die aangestelde bena-
deelde derde is, op grond dat zij een derde is ten aanzien van het met de eiseres 
gesloten  verzekeringscontract  dat  de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  dekt 
waartoe het motorrijtuig dat bestuurd werd door de aangestelde die het ongeval 
heeft veroorzaakt, aanleiding kon geven, schendt de in het middel aangegeven 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere 
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cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvanke-

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt  de  verweerster  in  de  kosten  van  haar  memorie  van  antwoord, 

houdt de uitspraak over het resterende gedeelte van de kosten aan en laat de uit-
spraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Hoei.

20 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 386

1° KAMER - 20 juni 2008

1º GEMEENTE - OPDRACHT - VOORZIEN IN EEN GOEDE POLITIE - OMVANG

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID - HUISZWAM - OP DE ALGEMENE 
ERVARING BERUSTEND FEIT - BEGRIP

1º De gemeenteoverheid, die ten behoeve van de inwoners moet voorzien in een goede  
politie,  moet  alle  maatregelen  treffen  om,  m.n.,  de  zindelijkheid  te  waarborgen;  die 
maatregelen zijn niet beperkt tot de openbare goederen alleen, maar strekken zich uit tot  
de oorzaken die hun oorsprong vinden in private eigendommen en die ook daarbuiten  
gevolgen teweegbrengen die de openbare zindelijkheid bedreigen1.  (Art. 135, §2, eerste 

1 Het O.M. concludeerde dat het derde middel gegrond was, aangezien de rechters in hoger beroep, 
die erop wezen dat:
-huiszwam een ware plaag is die in meerdere woningen kan doorwoekeren,
-dat thans welbekend is dat de huiszwam het hout onherroepelijk beschadigt en zelfs de stabiliteit van 
het door die zwam aangetaste pand kan aantasten,
-huiszwam schadelijk kan zijn voor de gezondheid omdat het o.m. allergieën veroorzaakt,
-de  onopgemerkte  verspreiding  van  huiszwam  m.n.  afhangt  van  de  temperatuur  en  de 
vochtigheidsgraad van de woning,
-de sporen van huiszwam overal in de lucht rondhangen en overal kunnen neerdalen (de bezoeker van 
een door huiszwam aangetaste woning kan sporen van die zwam "verplaatsen" door de zolen van zijn 
schoenen),
-huiszwam zich makkelijk van een woning naar een andere verspreidt, aangezien ze niet alleen het 
hout maar ook het metselwerk en de gevelstenen kan doordringen,
en hieruit afleidden dat maatregelen genomen moeten worden bij de minste aanwijzing waaruit zou 
blijken dat huiszwam zich in een woning kan uitbreiden, aldus hun beslissing niet op een algemeen 
feit of op de algemene ervaringsregel hebben gegrond maar op een feit dat, aangezien het niet blijkt 
uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, hen uit eigen wetenschap bekend was. Het Hof, 
dat  uitspraak doet  over  een cassatieberoep betreffende een vordering tot  nietigverklaring van de 
bestreden beslissing waarop dit  cassatieberoep gegrond is,  moet  het  hem voorgelegde rechtspunt 
beoordelen. Met het oplossen van dat rechtspunt neemt het geen kennis van de grond van de zaak. 
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lid Wet 26 mei 1989)

2º  Het  arrest,  dat  beslist  dat  de  huiszwam  "een  ware  plaag  is  die  zich  in  meerdere  
woningen  kan  verspreiden",  dat  "thans  welbekend  is  dat  huiszwam  het  hout  
onherroepelijk beschadigt en zelfs de stabiliteit van de door die zwam aangetaste woning  
in gevaar  kan brengen" en dat  "maatregelen  genomen moeten worden bij  de minste 
aanwijzing waaruit zou blijken dat huiszwam zich in een woning kan uitbreiden", steunt 
aldus op een op de algemene ervaring berustend feit en niet op een feit dat de rechter in  
hoger beroep uit eigen wetenschap bekend was. 

(STAD CHARLEROI T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0592.F)

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

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 133, tweede lid, 135, §2, inzonderheid tweede lid, 1°, van de nieuwe ge-

meentewet, zoals gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24 juni 1988 en goedge-
keurd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest veroordeelt de eiseres om aan de verweerders een bedrag van 16.578 euro te 

betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 
1 februari 2002 tot de datum van het arrest, en vervolgens de gerechtelijke interest, op de 
volgende gronden:

"1. Aansprakelijkheid op grond van de artikelen 135 van de gemeentewet en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek.

De openbare gezondheid wordt in de gemeentewet niet omschreven; zij moet ruimer 
begrepen worden dan de betekenis die de (eiseres) eraan geeft en omvat al wat de hygiëne 

Het Hof kan het recht niet op het feit toepassen om het geschil door een eindbeslissing te beslechten. 
Alleen de bodemgerechten zijn bevoegd om het recht op het feit toe te passen door dat feit vast te 
stellen en te  beoordelen (STORCK,  “Le renvoi  au juge du fond dans la  procédure en cassation en 
matière civile”, in Liber amicorum P. MARCHAL, 2003, p. 212-220). Wanneer het Hof oordeelt dat het 
middel dat kritiek uitoefent op een overtollige reden van de bestreden beslissing, zonder belang en 
derhalve niet ontvankelijk is, is die overtollige reden noodzakelijkerwijs een rechtsgrond waarop de 
bestreden  beslissing  steunt.  Het  Hof  kan  bijgevolg  geen  onderscheid  maken  tussen  de  feitelijke 
vaststellingen van de  bestreden beslissing waaruit  die  beslissing een juridische vaststelling heeft 
afgeleid,  door  te  beslissen  dat  sommige  van  die  vaststellingen  volstaan  om  die  afleiding  te 
verantwoorden,  terwijl  andere overtollig  zouden zijn.  Geen enkele door  een feitenrechter  gedane 
"vaststelling" kan door het Hof als "overtollig" worden omschreven. Door aldus te beslissen stelt het 
Hof zijn beslissing in de plaats van die van de feitenrechter, wat strijdig is met de opdracht die artikel 
147  hem heeft toevertrouwd. T.W.
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en de gezondheid van de inwoners van de gemeente aanbelangt, zowel op de openbare 
weg als in de woningen (...);

Met haar besluit inzake ongezondheid heeft de (eiseres) gewaakt over de openbare vei-
ligheid (een instorting op de openbare weg voorkomen, het uitslaan van een mogelijke 
brand naar de aangrenzende woningen) en, zelfs, in zekere mate, de openbare gezondheid 
(voorkomen dat het ongedierte zich in de buurt verspreidt);

Zij heeft zich echter niet bekommerd om de huiszwam, die nochtans een ware plaag is 
die kan doorwoekeren in meerdere woningen;

Toch is het thans welbekend dat de huiszwam het hout onherroepelijk beschadigt en 
zelfs de stabiliteit van het door die zwam aangetaste pand kan aantasten; huiszwam kan 
schadelijk zijn voor de gezondheid, onder meer omdat hij allergieën veroorzaakt; de slui-
pende verspreiding van huiszwam hangt met name af van de temperatuur en de vochtig-
heidsgraad van de plaats; de sporen van huiszwam hangen overal in de lucht en kunnen 
overal neerdalen (de bezoeker van een door huiszwam aangetaste woning kan sporen van 
die zwam 'verplaatsen' door de zolen van zijn schoenen); huiszwam verspreidt zich mak-
kelijk van een woning naar een andere, aangezien hij niet alleen het hout maar ook het 
metselwerk en de gevelstenen kan doordringen;

Bijgevolg moeten maatregelen genomen worden bij de minste aanwijzing waaruit zou 
blijken dat huiszwam zich in een woning kan ontwikkelen;

In dit geval schrijft de schepen voor huisvesting van de (eiseres) op 27 maart 1998 een 
brief naar de eigenaars van het pand, gelegen nr..., avenue du Centenaire, waarin hij het 
volgende opmerkt:

'- de daklijsten aan de voorkant zijn niet onderhouden, 
- aan de achterkant zijn er daklijsten noch dakgoten,
- al het buitenschrijnwerk is rot en moet worden vervangen,'
aangezien de voormelde eigenaars geen gevolg geven aan die opmerkingen, neemt de 

burgemeester van de (eiseres) een besluit waarbij hij het pand wegens ongezondheid on-
bewoonbaar verklaart en werken beveelt;

In dit besluit worden de problemen opnieuw vermeld die door de technische dienst van 
de afdeling huisvesting op 9 september 1999 waren vastgesteld:

'- verschillende dakpannen ontbreken (...)
- (...) 
- het buitenschrijnwerk is volledig verrot
- (...)
- binnenin is alles beschadigd:
1) de bepleistering moet hersteld worden;
2) aanwezigheid van vochtigheid;
3) vermoeden van huiszwam;
4) (...)
(...) De aard en de omvang van de afzettingen vormen een gevaar voor de openbare ge-

zondheid (risico op besmetting van de buurt door ongedierte - (...)'
Er moet worden vastgesteld dat de (eiseres), op zijn minst sinds september 1999, alle 

omstandigheden had ontdekt waarin huiszwam kon ontstaan en gedijen, terwijl de aanwe-
zigheid van huiszwam daarenboven werd vermoed ('vermoeden van huiszwam');

De (eiseres) heeft haar opmerkingen niet aan de (verweerders) meegedeeld, heeft ze 
niet op de hoogte gebracht van haar vermoedens betreffende de ontwikkeling van huis-



Nr. 386 - 20.6.08 HOF VAN CASSATIE 1609 

zwam, maar heeft zich ertoe beperkt op het pand nr. 6-8 een plakkaat aan te brengen met 
de vermelding 'wegens ongezondheid onbewoonbare woning';

Omdat de eigenaars van het ongezonde pand in gebreke bleven, moest de (eiseres) alle 
maatregelen nemen om hetzij de ontwikkeling van huiszwam te voorkomen, hetzij de uit-
roeiing ervan te verzekeren, gelet op het vaststaand gevaar op besmetting van de buurt; de 
afbraak van het bijgebouw en het verwijderen van hinderlijk puin waren geen afdoende 
maatregelen om dit gevaar af te wenden;

De (eiseres) betoogt ten onrechte dat de huiszwam volgens de gerechtsdeskundige pas 
ten vroegste in november 1999 in het ongezond verklaarde pand is aangetroffen;

De deskundige stelt op bladzijden 12 en 13 van zijn verslag immers vast 'dat de huis-
zwam zich in het pand (van de verweerders) heeft ontwikkeld tussen de zes maanden en 
een jaar vóór de komst' van de deskundige die laatstgenoemden geraadpleegd hebben, 'dus 
tussen juli 1999 en januari 2000';

De eerste rechter heeft dus terecht en op oordeelkundige gronden die het hof (van be-
roep) overneemt, beslist dat de (eiseres) een fout heeft begaan die een oorzakelijk verband 
met de schade (van de verweerders) vertoont".

En op de gronden (van de eerste rechter die het hof van beroep overneemt):
"Artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet:
Artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet, gecodificeerd door het koninklijk besluit 

van 24 juni 1988, luidt als volgt:
'De gemeenten hebben tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede 

politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op open-
bare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen...'.

De gemeentelijke overheid kan, met toepassing van dit artikel, maatregelen treffen die 
zich uitstrekken tot de oorzaken die hun grondslag hebben binnen private eigendommen 
en waarvan de ongezonde werking, door de verspreiding naar buiten, de volksgezondheid 
in het gedrang kan brengen en rampspoedige plagen, waaronder huiszwam, tot gevolg 
kunnen hebben (zie m.n. Cass., 6 februari 1950, A.C., p. 367, en de verwijzingen van M.-
A. FLAMME in Droit administratif, dl. I, Brussel, Bruylant, 1989, p. 205).

De verplichting van de gemeente om over de openbare gezondheid te waken is immers 
niet beperkt tot de openbare weg en is ook van toepassing wanneer de haard die de onge-
zondheid veroorzaakt, uitsluitend een weerslag heeft op de aangrenzende private eigen-
dommen of  zelfs  alleen  op  de  gezondheid  van  de  bewoners  van  het  betrokken  pand 
(R.v.St., 31 januari 1992, nr. 38.624).

Krachtens artikel 133, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet, is alleen de burgemees-
ter bevoegd om individuele maatregelen van bestuurlijke politie te nemen tegen de geva-
ren die ongezonde woningen voor de openbare gezondheid inhouden.

In die zin is hem niet alleen de bevoegdheid toegekend maar ook de verplichting opge-
legd om tegen dergelijke gevaren op te treden, waarbij een weinig scrupuleuze reactie of 
zelfs het ontbreken van enige reactie de aansprakelijkheid van de gemeente wegens fou-
tief gedrag in het gedrang kan brengen (P. LEWALLE, " Contentieux administratif ", U.L.G. 
1997,  246  e.v.;  "Les missions  du bourgmestre,  guide  pratique",  U.V.C.W. 1999,  336; 
R.v.St., 27 maart 1962, nr. 9274; Bergen, 13 november 1992, R.G.A.R., 1994, 12.391).

Hiervoor beschikt de gemeente over een min of meer uitgebreid gamma aan beslissin-
gen die alle even regelmatig zijn, waaronder het bevel dat zij aan de nalatige eigenaars 
kan geven om maatregelen te nemen teneinde de bron van ongezondheid te bedwingen en 
de maatregel die zij ambtshalve kan nemen, alsook, in voorkomend geval, de afbraak van 
het pand indien geen enkele sanering mogelijk is en de buurt door het ongezond karakter 
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van dat pand bedreigd wordt.
De verplichting van de gemeente om op te treden is echter secundair ten opzichte van 

de verplichting van de eigenaars van het ongezonde goed en ze moet slechts optreden in 
geval van blijvende nalatigheid van die eigenaars (Cass., 7 februari 1997, A.C., nr. 69).

De verplichting van de gemeente om ten aanzien van haar inwoners te voorzien in de 
gezondheid, waarover zij dient te waken, moet daarenboven als een inspanningsverbinte-
nis beschouwd worden en niet als een resultaatsverbintenis.

De gemeenten moeten, gelet op de hun toevertrouwde opdrachten en middelen, al het 
mogelijke in het werk stellen om (hun inwoners) het genot van gezondheid te verzekeren 
en met name verhinderen dat een eigenaar (...) lijdt onder de ongezondheid van een aan-
grenzend pand (Rb. Luik, 29 juni 1998, Rev. Dr. Com. 1999, 171).

Die verplichting om over de volksgezondheid te waken moet bijgevolg redelijkerwijs 
beoordeeld worden, in het licht van elk concreet geval.

Om de (eiseres) op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek wegens niet-na-
leving van die verplichting, bedoeld in artikel 135 van de nieuwe gemeentewet aansprake-
lijk te kunnen stellen, moet onderzocht worden of de gemeente, die wist of redelijkerwijs 
had kunnen weten dat er een risico bestond op verspreiding van huiszwam afkomstig uit 
het pand van de consorten S.-P. (1) en dat zij in gebreke bleven (2), verzuimd heeft de 
passende maatregelen te nemen om de ontwikkeling ervan te voorkomen of om, op zijn 
minst, de nadelige gevolgen ervan voor de (verweerders) te verminderen (3).

1) Kennis van de (eiseres) van een risico op verspreiding van huiszwam afkomstig uit 
het pand van de consorten S.-P.:

Uit het besluit van 7 oktober 1999 volgt dat de (eiseres), sinds september 1999, gewe-
zen had op het eventueel bestaan van een haard van huiszwam in het pand van de consor-
ten S.-P.

Die situatie werd bevestigd in september 2000, toen de (verweerders) contact opnamen 
met de dienst van de gemeentelijke bemiddelaar om hem op de hoogte te brengen van de 
schade die zij te lijden hadden door de aanval van de huiszwam op hun pand.

2) Kennis van de (eiseres) van de blijvende nalatigheid van de consorten S.-P. om het 
risico op verspreiding in te dijken:

Vanaf september 2000 had de (eiseres) weet van de blijvende nalatigheid van de con-
sorten S.-P., aangezien zij niet gereageerd hadden op het besluit van 7 oktober 1999 en de 
(eiseres) de hierboven omschreven werken van ambtswege heeft moeten uitvoeren.

Uit de brief van 28 september 2000 van de schepen Renard blijkt daarenboven dat de 
(eiseres) wist dat de eigenaars van het pand gelegen rue du Centenaire, nrs...., hetzij min-
derjarig hetzij onvermogend waren en dat er hunnerzijds dus geen enkele reactie te ver-
wachten was.

3) Het nemen van passende maatregelen om de ontwikkeling van huiszwam te voorko-
men of, op zijn minst, de gevolgen van de verspreiding ervan te verhelpen;

De (eiseres) vroeg reeds in 1998 de eigenaars van het pand gelegen rue du Centenaire, 
nrs...., welke bestemming zij hun pand wilden geven.

In september 1999 bezocht de technische dienst van de huisvestingsdienst van de (eise-
res) het verlaten pand en stelde hij een verslag over de toestand ervan op.

Op basis van dat verslag nam de (eiseres) het besluit van 7 oktober 1999 om dat pand 
"ongezond" en "onbewoonbaar met mogelijkheid tot sanering" te verklaren, beval zij de 
eigenaars ervan verschillende werken te ondernemen en waarschuwde zij hen dat ze de 
voormelde werken zelf zou uitvoeren indien zij binnen de dertig dagen niet reageerden.

Na te hebben vastgesteld dat de consorten S.-P. niet reageerden, liet de (eiseres) de in 
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het besluit vermelde werken zelf uitvoeren.
De bevolen en vervolgens van ambtswege uitgevoerde werken waren echter beperkt 

qua omvang en betroffen geenszins de behandeling van de huiszwam, al was de (eiseres) 
op de hoogte van het risico op verspreiding in het aangrenzende pand.

Aangezien de (eiseres) weet had van dat gevaar, had zij:
- (de verweerders), enerzijds, vanaf september 1999 op de hoogte moeten brengen van 

het risico op besmetting van hun woning zodat die alle nuttige maatregelen konden nemen 
vóór de huiszwam zich in hun woning verspreidde.

- na de blijvende nalatigheid van de eigenaars van het besmette pand en hun gekende 
staat van onvermogen te hebben vastgesteld, anderzijds, dringende bewarende maatrege-
len moeten nemen, bijvoorbeeld die welke beschreven worden in het verslag van de heer 
Dutrecq, om de verspreiding van de zwam te trachten tegen te gaan.

Door dit niet te doen, heeft de (eiseres) een fout begaan die in een oorzakelijk verband 
staat tot de schade van de (verweerders)".

Grieven
Artikel 135, §2, 1°, van de nieuwe gemeentewet bepaalt het volgende:
"§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in 

een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust 
op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de ge-
meenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeenten toevertrouwd:

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 
kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernis-
sen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of an-
dere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokke-
nen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toe-
brengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het 
wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de 
toepassing van dit artikel".

Krachtens artikel 133, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet, is alleen de burgemees-
ter bevoegd om individuele maatregelen van bestuurlijke politie te treffen op het grondge-
bied van de gemeente.

Indien de bestuurde niet gehoorzaamt aan een wettelijk bevel van de overheid, kan hij 
de in geval van nood voorgeschreven maatregelen van ambtswege doen uitvoeren, in zo-
verre de maatregel evenredig blijft tot de inbreuk die het gemeentebestuur wenst te ver-
helpen.

De van ambtswege getroffen maatregel is alleen verantwoord indien deze noodzakelijk 
is om het gevaar te voorkomen, dat het gevolg zou zijn van de niet-naleving van het bevel 
ten opzichte van de beschermde belangen inzake gezondheid, rust, veiligheid en openbare 
zindelijkheid.

Hoewel die bepalingen de gemeenten en de burgemeester verplichten passende maatre-
gelen te treffen wanneer de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare 
rust gevaar lopen, zijn zij alleen daartoe gehouden in zoverre de verstoring of de bedrei-
ging betrekking heeft op "openbare wegen, plaatsen en gebouwen".

Die bepaling verplicht de gemeenten niet de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid 
en de rust in privé-woningen te waarborgen.

Indien  de  bron  van  ongezondheid  of  onveiligheid  binnen  een  privaat  eigendom de 
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openbare orde dreigt te verstoren, moet de gemeente weliswaar optreden krachtens haar 
bevoegdheid van bestuurlijke politie en alle maatregelen nemen om de naleving van het 
voormelde artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te waarborgen.

In dat geval moet de zindelijkheid of de openbare veiligheid op de "openbare wegen en 
plaatsen en in openbare gebouwen" zulks evenwel rechtvaardigen.

Wanneer alleen privé-belangen op het spel staan, beschikken noch de gemeente noch 
de burgemeester over enige bevoegdheid om deze of gene maatregel op te leggen en zijn 
zij geenszins verplicht om op te treden.

Het arrest vermeldt dat " de openbare gezondheid in de gemeentewet niet omschreven 
wordt; zij moet ruimer begrepen worden dan de betekenis die de (eiseres) eraan geeft en 
omvat al wat de hygiëne en de gezondheid van de inwoners van de gemeente aanbelangt, 
zowel op de openbare weg als in de woningen ".

Het hof van beroep heeft aan de hand van de redenen die volgen op deze vermelding 
die zijn beslissing motiveert, willen aantonen dat, enerzijds, de huiszwam een bron van 
ongezondheid vormde en, anderzijds, dat, aangezien de aanwezigheid van huiszwam ver-
moed werd, de (eiseres) de verweerders van haar opmerkingen op de hoogte had moeten 
brengen en de nodige maatregelen had moeten treffen om de ontwikkeling ervan te voor-
komen of de huiszwam uit te roeien, omdat er een gevaar op besmetting van de buurt be-
stond.

Welnu, de feitenrechter kon, in tegenstelling tot wat artikel 135 van de nieuwe gemeen-
tewet uitdrukkelijk vermeldt, op geen enkele grond beweren dat de verplichting van de 
gemeente zich niet alleen uitstrekte tot al wat betrekking had op de hygiëne en de gezond-
heid van de inwoners op de openbare wegen, maar ook binnen de woningen.

Een dergelijke uitlegging zou overigens het eigendomsrecht van particulieren aantasten, 
zonder dat het openbaar belang in het gedrang is.

Daarenboven vormt ze een aanzienlijke en wettelijk niet verantwoorde verzwaring van 
de aan de gemeenten toevertrouwde opdracht inzake veiligheid.

Aldus heeft het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht verantwoord, aangezien 
het noch aan de gemeenten noch aan de burgemeester staat maatregelen te nemen tot be-
scherming van privé-belangen, met het opzet de ontwikkeling van huiszwam in privé-wo-
ningen en het doorwoekeren ervan in de aangrenzende eigendom te voorkomen.

Bijgevolg heeft het hof van beroep de draagwijdte miskend van de in het middel be-
doelde artikelen 135, §2, 1°, en 133, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet, en heeft het 
die bepalingen geschonden.

Het hof van beroep kon bijgevolg geen fout in aanmerking nemen die de aansprakelijk-
heid van de eiseres op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in 
het gedrang brengt wegens niet-naleving van het in het middel bedoelde artikel 135, §2, 
1°, van de nieuwe gemeentewet, zodat het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek miskend en derhalve geschonden heeft.

(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 133, tweede lid, en 135, §2, inzonderheid tweede lid, 1°, van de nieuwe 

gemeentewet, zoals gecodificeerd bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988 en goedge-
keurd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;

- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij laatstgenoemd ar-

tikel het beschikkingsbeginsel vastlegt;
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- miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres om aan de verweerders een bedrag van 16.578 euro te 

betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 
1 februari 2002 tot de datum van het arrest, en vervolgens de gerechtelijke interest, op de 
gronden (die weergegeven zijn in het eerste middel).

Grieven
De in het arrest aangevoerde feiten dat:
- "de huiszwam (...) is nochtans een ware plaag die kan doorwoekeren in meerdere wo-

ningen;
- "de huiszwam beschadigt het hout onherroepelijk en kan zelfs de stabiliteit van het 

door die zwam aangetaste pand aantasten";
- "huiszwam kan schadelijk zijn voor de gezondheid, onder meer omdat hij allergieën 

veroorzaakt; de sluipende verspreiding van huiszwam hangt met name af van de tempera-
tuur en de vochtigheidsgraad van de plaats; de sporen van huiszwam hangen overal in de 
lucht en kunnen overal neerdalen (de bezoeker van een door huiszwam aangetaste woning 
kan sporen van die zwam 'verplaatsen' door de zolen van zijn schoenen); huiszwam ver-
spreidt zich makkelijk van een woning naar een andere, aangezien hij niet alleen het hout 
maar ook het metselwerk en de gevelstenen kan doordringen";

volgen uit geen enkel stuk van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, 
evenmin als uit enig document waarnaar dergelijk stuk zou verwijzen, en blijken aldus de 
uitdrukking te zijn van een eigen wetenschap die het hof van beroep buiten het proces 
heeft verworven; daarenboven berusten die feiten niet op "algemene kennis" of algemene 
ervaring.

Welnu, het hof van beroep heeft hoofdzakelijk op grond van het geheel van die feiten 
geoordeeld dat de eiseres diende op te treden met toepassing van het in het middel bedoel-
de artikel 135 van de nieuwe gemeentewet.

Hieruit volgt dat het arrest, dat zijn dictum grondt op een feit dat niet op de algemene 
ervaring berust, dat het hof van beroep bijgevolg uit eigen wetenschap bekend is en dat 
niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, niet naar recht verantwoord is 
(schending van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het beschikkingsbeginsel is vastgelegd), en mis-
kent het,  wegens dat gebrek aan tegenspraak,  het recht van verdediging van de eisers 
(miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 135, §2, eerst lid, van de nieuwe gemeentewet, bepaalt dat de gemeen-

ten tot taak hebben het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede po-
litie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

De gemeentelijke overheid, die ten behoeve van de inwoners in een goede po-
litie moet voorzien, moet alle passende maatregelen treffen om, met name, de 
openbare gezondheid te  waarborgen. Die maatregelen zijn niet  beperkt  tot  de 
openbare goederen alleen, maar strekken zich uit tot de oorzaken die hun oor-
sprong vinden in private eigendommen maar door hun verspreiding de openbare 
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gezondheid bedreigen.
Het arrest stelt vast, met overname van de redenen van de eerste rechter, dat de 

diensten van de eiseres in 1999 een risico op verspreiding van huiszwam hadden 
ontdekt in het ongezond verklaarde pand dat grenst aan dat van de verweerders 
en dat de kennis van dat risico werd bevestigd in september 2000.

Het arrest beslist dat dergelijk gevaar de openbare gezondheid bedreigt en dat 
de eiseres de verweerders bijgevolg had moeten waarschuwen en, toen bleek dat 
de eigenaars van het ongezonde pand in gebreke bleven, de nodige maatregelen 
had moeten treffen om de huiszwam uit te roeien, "gelet op het vaststaande ge-
vaar op besmetting van de buurt".

Het arrest verantwoordt op grond van die overwegingen zijn beslissing naar 
recht om de eiseres aansprakelijk te stellen op grond van de artikelen 135, §2, 
van de nieuwe gemeentewet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
Het arrest, dat oordeelt dat de huiszwam "een ware plaag is die kan doorwoe-

keren in meerdere woningen", dat "thans welbekend is dat de huiszwam het hout 
onherroepelijk beschadigt en zelfs de stabiliteit van de door die zwam aangetaste 
woning in gevaar kan brengen" en dat "maatregelen genomen moeten worden bij 
de minste aanwijzing waaruit zou blijken dat huiszwam zich in een woning kan 
uitbreiden", steunt aldus op een op de algemene ervaring berustend feit en niet 
op een feit dat de rechter in hoger beroep uit eigen wetenschap bekend was.

De andere gronden die het middel weergeeft en bekritiseert, zijn slechts een 
overtollige illustratie van het algemeen bekende feit dat huiszwam, door zijn nei-
ging om zich te verspreiden, schadelijk voor de volksgezondheid is.

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

20 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 387

1° KAMER - 20 juni 2008

1º KOOP - VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - EENZIJDIGE 
BEËINDIGING - REDELIJKE OPZEGGINGSTERMIJN - VOORWAARDEN
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2º KOOP - VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - EENZIJDIGE 
BEËINDIGING - ONDERSCHEIDEN VERGOEDING - GEOORLOOFD KARAKTER

1º Het arrest, dat uit de vermindering van het zakencijfer en van het aantal personeelsleden  
van de concessiehouder afleidt dat deze niet snel een situatie teruggevonden heeft die  
gelijkwaardig is aan die welke hij verloren heeft t.g.v. de beëindiging van de concessie,  
verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de ter kennis gebrachte opzeggingstermijn 
niet volstaat,  zonder daarenboven te moeten vaststellen dat die opzeggingstermijn de 
concessiehouder niet in staat stelde zijn t.a.v. derden aangegane verbintenissen na te 
komen en zijn activiteit te reorganiseren1. (Art. 2 Alleenverkoopwet)

2º Artikel 3 W. 27 juli 1961, verbiedt de rechter niet de concessiehouder een afzonderlijke  
vergoeding voor de bekende meerwaarde inzake clientèle en de kosten toe te kennen.  
(Art. 3 Alleenverkoopwet)

(GAGGENAU HAUSGERÄTE, vennootschap naar Duits recht T. ETABLISSEMENTS ABEL FALISSE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0382.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 9 november 2006 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert zeven middelen aan die in de volgende bewoordingen zijn ge-

steld:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de 

voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt de duur van de opzeggingstermijn die aan de verweerster had 

moeten worden toegekend, vast op 36 maanden en raamt de aan haar verschuldigde com-
pensatoire vergoeding op 22 maanden van haar semi-nettowinst. Het beslist aldus onder 
meer op de volgende gronden:

"De zienswijze van (de eiseres) kan niet (...) worden gevolgd in zoverre zij uit (het ar-
rest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2005) op een al te beperkende wijze afleidt 
dat de redelijke opzeggingstermijn beperkt is "(tot de) tijd die de concessiehouder nodig 
heeft om de kosten voor de beëindigde activiteit weg te werken, ofwel door zijn kosten-
structuur aan te passen, ofwel door bepaalde kosten te besteden aan reconversie.

De duur van de redelijke opzeggingstermijn, die uitgelegd wordt in het licht van het 
voormelde arrest, is die welke de zoektocht mogelijk maakt, niet naar een identieke con-
cessie, maar naar een gelijkwaardige toestand, dat is een toestand die een netto-inkomen 
oplevert, dat gelijkwaardig is aan het gederfde; die zoektocht kan eventueel leiden tot een 
gehele of gedeeltelijke reconversie van de activiteiten van de concessiehouder -, met uit-
sluiting van elke onrealistische economische oplossing. Het hof [van beroep] voegt hier-

1 Zie Cass., 10 feb. 2005, A.R. C.03.0418.F, A.C. 2005, nr. 84.
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aan toe dat de zoektocht naar een onrealistische oplossing, naargelang van het geval, kan 
bestaan in het zoeken naar een nieuwe concessie of, integendeel, in een totale of gedeelte-
lijke reconversie; alles hangt bij die beoordeling af van de omstandigheden.

(...) (De verweerster) heeft gepoogd snel te reageren op de beëindiging van de Gagge-
nauconcessie door andere producten te verkopen: de Baumatic-keukenfornuizen, de Vi-
king-elektrohuishoudapparatuur, alsook producten van haar eigen merk. Nooit is (de ver-
weerster) evenwel erin geslaagd hetzelfde activiteitspeil te bereiken, zoals blijkt uit de da-
ling van haar omzetcijfer sedertdien. Vanaf 2002 heeft zij haar personeelsbestand moeten 
inkrimpen dat tussen 2001 en 2004 gedaald is van 22 personen tot 13,5 personen. Het hof 
[van beroep] heeft dat trouwens reeds in zijn arrest van 5 februari 2004 gezegd toen het 
opmerkte dat (de eiseres) zelf in haar aanvullende conclusie toegaf dat (de verweerster) 
jaren nodig zou hebben om een gelijkwaardige situatie terug te vinden".

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 

van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, kan, wanneer een 
aan deze wet onderworpen verkoopconcessie voor onbepaalde tijd verleend wordt,  die 
concessie, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtin-
gen, niet worden beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke ver-
goeding die door partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract; zijn partijen 
het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar billijkheid, eventueel met inachtneming 
van de gebruiken.

De eiseres betoogde voor de appelrechters dat "de redelijke opzeggingstermijn in de zin 
van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 niet kan (...) worden gelijkgesteld (...) met de 
tijd die de partij wiens concessie beëindigd wordt, nodig heeft om een gelijkwaardige eco-
nomische toestand terug te vinden (hetzelfde omzetcijfer, dezelfde winst), aangezien die 
gelijkwaardige economische toestand per definitie  verschillende jaren gezamenlijke ar-
beid en inspanningen van de concessiehouder en de concessiegever vergt. Die maatstaf, 
die vanuit economisch oogpunt onrealistisch is, vereeuwigt de contractuele betrekkingen, 
wat in strijd is met de openbare orde en met het begrip 'redelijk' in artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961".

Om aanspraak te maken op een compensatoire vergoeding, diende de verweerster "het 
bewijs te leveren dat de haar verleende opzeggingstermijn haar redelijkerwijs niet in staat 
had gesteld om (haar) verbintenissen jegens derden na te komen en haar activiteit te reor-
ganiseren door bepaalde vaste kosten weg te werken of om een bron van inkomsten te 
vinden die de niet-reduceerbare kosten dekt".

Het  bestreden arrest  dat,  hoewel  het toegeeft  dat "eeuwige verbintenissen verboden 
zijn" en "dat de beëindiging van een concessiecontract van alleenverkoop niet op zich een 
fout oplevert", niettemin de te korte duur van de door de eiseres toegekende opzeggings-
termijn afleidt uit de daling van het omzetcijfer en de inkrimping van het personeelsbe-
stand, die het gevolg zijn van de reconversie van haar activiteiten, zonder daarbij vast te 
stellen dat die opzeggingstermijn de verweerster niet in staat stelde haar verbintenissen je-
gens derden na te komen en haar activiteiten te reorganiseren, schendt artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd ver-
leende concessies van alleenverkoop.

...
Zevende middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de 

voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
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Aangevochten beslissing
Het arrest, dat de eiseres veroordeelt, enerzijds, tot een vergoeding voor de meerwaarde 

inzake clientèle, gelijk aan een jaar gemiddelde brutowinst, berekend op basis van het ge-
middelde van de laatste drie jaar van de concessie en, anderzijds, tot terugbetaling van een 
bedrag van 80.894,75 euro aan reclamekosten en - met bevestiging van het beroepen von-
nis - tot betaling van een bedrag van 49.958,70 euro aan kosten voor dienst na verkoop die 
de verweerster gedaan heeft met het oog op de exploitatie van de concessie, antwoordt op 
het middel dat de eiseres afleidt uit de dubbele vergoeding die eruit voortvloeit dat "de 
vergoeding van de kosten voor reclame en dienst na verkoop die zijn gedaan met het oog 
op de concessie en die aan de concessiegever voordelen opleveren binnen het kader van 
de bijkomende vergoeding, de bekende meerwaarde inzake clientèle niet overlapt, aange-
zien artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 beide begrippen van elkaar onderscheidt".

Grieven
Krachtens artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 

van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, kan ingeval de ver-
koopconcessie als bedoeld in artikel 2 door de concessiegever wordt beëindigd op andere 
gronden dan de grove tekortkoming van de concessiehouder, laatstgenoemde aanspraak 
kan maken op een billijke bijkomende vergoeding. Deze vergoeding wordt, al naar het ge-
val, geraamd in functie van de volgende elementen:

1° de bekende meerwaarde inzake clientèle die door de concessiehouder is aangebracht 
en die aan de concessiehouder verblijft na de beëindiging van het contract;

2° de kosten die de concessiehouder gedaan heeft met het oog op de exploitatie van de 
concessie en die aan de concessiegever voordelen mochten opleveren na het eindigen van 
het contract;

3° het rouwgeld dat de concessiehouder verschuldigd is aan het personeel dat hij ver-
plicht is te ontslaan tengevolge van de beëindiging van de verkoopconcessie.

Het feit dat uit die bepaling volgt dat zowel de clientèle die de concessiehouder aan de 
concessiegever aanbrengt en die hem verblijft,  als de door de concessiehouder gedane 
kosten die aan de concessiegever voordelen mochten opleveren na het beëindigen van de 
concessie, maatstaven zijn die kunnen dienen voor de raming van de bijkomende billijke 
vergoeding die de concessiegever aan de concessiehouder verschuldigd is, betekent nog 
niet dat de rechter aan de concessiehouder zowel een vergoeding kan toekennen die over-
eenkomt met de mate waarin de concessiegever verrijkt is door de aangroei van zijn clien-
tèle, en een of meer aparte vergoedingen die overeenkomen met de mate waarin de con-
cessiehouder verarmd is ten gevolge van de buitengewone kosten die hij tijdens de con-
cessie heeft gedaan teneinde datzelfde clientèle aan zich te binden.

Het arrest dat de eiseres veroordeelt niet alleen tot een vergoeding voor de meerwaarde 
van de clientèle, die daarenboven berekend is op basis van de brutowinst zonder gelijk 
welke kosten af te trekken, maar ook tot vergoedingen tot dekking van de door de ver-
weerster gedane "buitengewone" kosten voor reclame - met name voor de deelneming aan 
de "Batibouw"-salons - en voor dienst na verkoop, vergoedt, hoewel het dit tegenspreekt, 
een en dezelfde post verschillende malen en schendt aldus artikel 3 van de wet van 27 juli 
1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende conces-
sies van alleenverkoop.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 
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van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat 
een aan deze wet onderworpen verkoopconcessie,  behalve bij grove tekortko-
ming van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet kan worden beëindigd 
dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door par-
tijen worden bepaald bij de opzegging van het contract en dat, als partijen het 
niet eens zijn, de rechter uitspraak doet naar billijkheid, eventueel met inachtne-
ming van de gebruiken.

Het arrest wijst erop dat de redelijke opzeggingstermijn naar billijkheid moet 
worden bepaald, en overweegt vervolgens dat de duur van die redelijke opzeg-
gingstermijn "die is welke de zoektocht mogelijk maakt, niet naar een identieke 
concessie, maar naar een gelijkwaardige toestand, dat is een toestand die een net-
to-inkomen oplevert dat gelijkwaardig is aan het [door de concessiehouder] ge-
derfde inkomen [...], met uitsluiting van elke onrealistische economische oplos-
sing,  [...]  De zoektocht  naar  een onrealistische  economische  oplossing  [kan], 
naargelang van het geval, bestaan in het zoeken naar een nieuwe concessie of, in-
tegendeel, in een totale of gedeeltelijke reconversie; alles hangt bij die beoorde-
ling af van omstandigheden".

Het leidt uit de daling van het zakencijfer en van het aantal personeelsleden 
van de verweerster af dat deze niet snel een situatie teruggevonden heeft die ge-
lijkwaardig is aan die welke zij verloren had ten gevolge van de beëindiging van 
de concessie.

Het verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing zonder daarenboven te moe-
ten vaststellen dat de door de eiseres verleende opzeggingstermijn de verweerster 
niet in staat stelde haar ten aanzien van derden aangegane verbintenissen na te 
komen en haar activiteit te reorganiseren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

...

Het zevende middel
Artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 verbiedt de rechter niet de concessiehou-

der een afzonderlijke vergoeding voor de bekende meerwaarde inzake clientèle 
en de kosten toe te kennen.

Voor het overige zou het middel het Hof ertoe verplichten in feite na te gaan of 
de reclamekosten en de kosten voor dienst na verkoop hebben gediend om de cli-
ëntèle te binden, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-



Nr. 387 - 20.6.08 HOF VAN CASSATIE 1619 

gever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 388

1° KAMER - 20 juni 2008

1º UITVOERBAARVERKLARING - GEEN VERDRAG MET BELGIË - VOORWERP VAN HET 
ONDERZOEK VAN DE BELGISCHE RECHTER - MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VOOR 
HET VREEMDE GERECHT - OMVANG

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
BURGERLIJKE ZAKEN - VREEMD GERECHT - BESLISSING - ONREGELMATIGE MOTIVERING - RECHT 
VAN VERDEDIGING - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - UITWERKING

1º Wanneer het vreemde vonnis uitspraak heeft gedaan met toepassing van zijn interne  
rechtsregels m.b.t. de onveranderlijkheid van de vordering van de partijen, impliceert het  
onderzoek naar de miskenning, voor het vreemde gerecht, van het recht van verdediging,  
zoals  dat  in  het  Belgisch  recht  is  opgevat,  niet  de  toepassing  van  de  Belgische  
rechtsregels met hetzelfde voorwerp; de omstandigheid dat de rechter alleen uitspraak 
kan  doen  over  de  in  de  gedinginleidende  dagvaarding  geformuleerde  vorderingen, 
impliceert  niet  noodzakelijkerwijs  dat  het  recht  van verdediging  van de tegenpartij  is  
miskend1. (Art. 25, §1, 2° W.I.P.R.)

2º Uit het feit dat een beslissing niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, volgt niet  
noodzakelijkerwijs  een  miskenning  van  het  recht  van  verdediging  en  van  artikel  6  
E.V.R.M.2 (Art. 6 E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(Z. T. FONDATION PERE DAMIEN POUR LA LUTTE CONTRE LA LEPRE, instelling van openbaar nut in vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 mei 2007 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, 570 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, voornoemd artikel 570 zo-

als het werd gewijzigd bij de wet van 16 juli 2004, en, voor zoveel als nodig, artikel 570, 
inzonderheid tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vóór de wijziging ervan bij de 
voornoemde wet;

- de artikelen 22 tot 25 (en inzonderheid 25, §1, 2°), 126, §2, 134 en 140, eerste lid, van 

1 Zie Cass., 22 sept. 2005, A.R. C.03.0021.N, nr. 451.
2 Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.1062.F, nr. 20.
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de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6, inzonderheid §1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955;

- artikel 11, §1, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-
regeling voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk en weigert, met bevestiging 

van het beroepen vonnis, hem het exequatur van het vonnis van het tribunal de grande in-
stance du Haut-Uele van 24 januari 2001 te verlenen, wijst zijn nieuwe vordering tot te-
rugvordering af en veroordeelt hem in de kosten. Het steunt die beslissingen op de onder-
staande redenen:

"De gronden voor weigering, vermeld in artikel 25, §1, van het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht, leiden tot cumulatieve toetsing van de verschillende criteria, waaronder 
de eerbiediging van het recht van verdediging.

Die toetsing gebeurt niet door toepassing van de concrete regels van het Belgisch ge-
rechtelijk recht te onderzoeken, maar door de grondbeginselen ervan in aanmerking te ne-
men.

Het daadwerkelijke resultaat in het concrete geval is van belang, veeleer dan de vast-
stelling van de (niet-)miskenning van de regels van gerechtelijk recht.

Het vonnis van 24 januari 2001 vermeldt het volgende betreffende de aanhangigmaking 
bij het tribunaal:

'Als algemeen rechtsbeginsel wordt aanvaard dat de rechter, zodra hij van een geschil 
heeft kennisgenomen, uitsluitend de vorderingen mag onderzoeken die de procespartijen 
voor hem hebben gebracht, anders gezegd, dat hij moet verwijzen naar het dictum van het 
gedinginleidende exploot dat het juridische contract vormt en gekenmerkt wordt door de 
onveranderlijkheid van de vorderingen;

Deze rechtbank zal, in het voorliggende geval, slechts de vorderingen onderzoeken ver-
meld in het gedinginleidende exploot van 8 november 2000, met uitsluiting van al hetgeen 
door de raadsman van de verweerster ten overvloede is gevorderd, uit vrees ultra petita 
uitspraak te doen'.

Zij veroordeelt [de verweerster] zonder haar argumenten over de 'repatriëring' [van de 
eiser] te beantwoorden, namelijk dat laatstgenoemde geen aanspraak kan maken op repa-
triëring op haar kosten, aangezien een nieuw administratief contract [de eiser] met de de-
mocratische Republiek Congo verbindt.

Het hof [van beroep] leidt daaruit af dat [de verweerster] niet de gelegenheid kreeg haar 
middelen op nuttige wijze te doen gelden.

Ook al heeft het tribunal de grande instance du Haut-Uele (Democratische Republiek 
Congo), zoals [de eiser] beweert, zijn beslissing genomen met toepassing van het Congo-
lese recht en met inachtneming van de Congolese rechtspraak en rechtsleer, toch werd 
[verweersters] recht van verdediging miskend.

Het feit dat het beginsel van de onveranderlijkheid van de vorderingen tot in 1967 in 
het Belgisch recht de overhand heeft gehad, rechtvaardigt niet dat het recht van verdedi-
ging niet werd geëerbiedigd tijdens de rechtspleging die tot het vonnis van 24 januari 
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2001 heeft geleid.
Het tegensprekelijke karakter van de rechtspleging en het feit dat de [verweerster] geen 

beroep heeft ingesteld tegen het kwestieuze vonnis, kan niet tot een andere slotsom leiden, 
aangezien die omstandigheden de miskenning van het recht van verdediging in het kader 
van de rechtspleging die tot het Congolese vonnis leidde, niet wegnemen.

Aangezien de voorwaarden van artikel 25 van het Wetboek van internationaal privaat-
recht cumulatief moeten worden toegepast, bestaat er geen grond om de naleving van de 
overige voorwaarden te onderzoeken. De overige middelen en argumenten van de partijen 
zijn niet ter zake dienend.

Het hoger beroep is niet gegrond.
Bijgevolg verwerpt het hof [van beroep] [eisers] nieuwe vordering".
Grieven
Het arrest baseert zijn beslissing op de omstandigheid dat verweersters recht van verde-

diging werd miskend door het Congolese vonnis van 24 januari 2001, omdat zij niet de 
gelegenheid kreeg haar middelen op nuttige wijze aan te voeren, doordat het vonnis haar 
had veroordeeld zonder te antwoorden op haar argumentatie dat de eiser geen aanspraak 
kan maken op repatriëring op haar kosten omdat een administratief contract hem met de 
democratische Republiek Congo verbindt.

Het arrest stelt vast dat het vonnis die argumenten niet heeft beantwoord wegens het be-
ginsel van de onveranderlijkheid van de vordering, dat de verweerster verplichtte die ar-
gumenten in een hoofdvordering aan te voeren.

Wanneer bij een bevoegde Belgische rechter een vordering wordt aanhangig gemaakt 
tot exequatur van een vonnis dat, zoals hier, gewezen is in een land dat met België geen 
verdrag heeft gesloten, moet hij nagaan of het recht van verdediging, zoals het in Belgisch 
recht wordt opgevat, voor het vreemde gerecht werd geëerbiedigd.

In het Belgisch gerechtelijk recht kan de onveranderlijkheid van de vordering en van 
het geschil, waarop de Congolese rechter zijn beslissing heeft gegrond, niet leiden tot een 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, aangezien die on-
veranderlijkheid de gangbare regel was vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek.

In de huidige stand van het Belgisch recht leidt het verwerpen van een nieuwe vorde-
ring omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek, of van een tegenvordering omdat zij geen verband houdt met de hoofdvordering (ar-
tikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek) niet tot een miskenning van het recht van verdedi-
ging.

De niet-ontvankelijkheid, met toepassing van artikel 11, §1, tweede lid, van de in het 
middel aangewezen wet van 19 maart 1991, van de middelen die niet in het appelverzoek-
schrift zijn vermeld, leidt evenmin tot miskenning van het recht van verdediging of van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging ervan oplegt.

In het Belgisch recht wordt dus aanvaard dat de ontvankelijkheid van een verweer of 
van een argumentatie afhankelijk kan worden gemaakt van de inachtneming van sommige 
procedurevereisten,  zonder  dat  daaruit  een  miskenning  van  het  recht  van verdediging 
voortvloeit.

Overigens volgt uit het feit dat een beslissing de toepasselijke procedureregels zou heb-
ben miskend of niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, geen miskenning van het 
recht van verdediging, evenmin als een schendig van artikel 6, inzonderheid §1, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Hieruit volgt dat het arrest, doordat het oordeelt dat verweersters recht van verdediging 
werd miskend door het Congolese vonnis van 24 januari 2001 omdat genoemd vonnis niet 
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heeft geantwoord op argumenten die niet volgens de vormvereisten van het Congolese 
recht waren voorgelegd, het wettelijk begrip 'miskenning van het recht van verdediging' 
miskent, zoals dat in het Belgisch recht is opgevat, (miskenning van het in het middel aan-
gewezen algemeen rechtsbeginsel, schending van artikel 570 van het Gerechtelijk Wet-
boek zoals het werd gewijzigd bij de wet van 16 juli 2004, van de artikelen 25, §1, 2°, en 
134 van het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zoveel als nodig, van artikel 
570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vóór de wijziging ervan bij de wet van 
16 juli 2004) en, bijgevolg, ten onrechte weigert aan eiser het exequatur van het Congole-
se vonnis van 24 januari 2001 te verlenen (schending van alle, behalve artikel 149 van de 
Grondwet, in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 25, §1, 
2°, en 134 van het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het in het middel aan-
gewezen artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek, zowel na als vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 16 juli 2004).

Overigens mag een gedingpartij, in het Belgisch recht, geen miskenning van haar recht 
van verdediging aanvoeren wanneer zij heeft nagelaten erop te letten dat recht volledig uit 
te oefenen.

De verweerster wist of moest weten dat het Congolese recht haar oplegde haar argu-
menten via dagvaarding voor te leggen.

Aangezien zij dat niet heeft gedaan, en evenmin beroep heeft ingesteld tegen het Con-
golese vonnis van 24 januari 2001, kon zij niet aanvoeren dat haar recht van verdediging 
miskend was omdat genoemd vonnis niet had geantwoord op argumenten die zij op niet-
regelmatige wijze had voorgelegd.

Hieruit volgt dat het arrest, doordat het oordeelt dat verweersters recht van verdediging 
werd miskend door het Congolese vonnis van 24 januari 2001, terwijl die verweerster 
echter had nagelaten erop te letten dat recht volledig uit te oefenen, het wettelijk begrip 
'miskenning van het recht van verdediging' miskent, zoals dat in het Belgisch recht is op-
gevat, (miskenning van het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel, schending 
van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek zoals het werd gewijzigd bij de wet van 16 
juli 2004, van de artikelen 25, §1, 2°, en 134 van het Wetboek van internationaal privaat-
recht en, voor zoveel als nodig, van artikel 570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004) en, vervolgens, ten onrechte 
weigert aan eiser het exequatur van het Congolese vonnis van 24 januari 2001 te verlenen 
(schending van alle, behalve artikel 149 van de Grondwet, in het middel aangewezen be-
palingen en inzonderheid van de artikelen 25, §1, 2°, en 134 van het Wetboek van interna-
tionaal privaatrecht en van het in het middel aangewezen artikel 570 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zowel na als vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004).

Althans stellen de redenen van het arrest het Hof niet in staat zijn wettigheidstoetsing 
uit te oefenen, omdat het hof van beroep heeft nagelaten na te gaan, zoals het daartoe 
werd aangezocht door eisers appelconclusie, of verweerster verweer gebaseerd was op een 
in de dagvaarding vermeld feit of akte, en evenmin heeft vastgesteld dat de verweerster 
niet had nagelaten erop te letten haar recht van verdediging volledig uit te oefenen, hoe-
wel zij zich niet had geschikt naar de in Congo toepasselijke procedureregels en geen ho-
ger beroep had ingesteld tegen het Congolese vonnis van 24 januari 2001, en is het arrest 
bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 25, §1, 2°, van het Wetboek van internationaal privaatrecht, 

moet de Belgische rechter, bij wie een vordering tot uitvoerbaarverklaring aan-
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hangig is gemaakt van een vonnis dat gewezen is in een land dat geen verdrag 
met België heeft gesloten, nagaan of het recht van verdediging, zoals dat in het 
Belgische recht is opgevat, niet is miskend voor het vreemde gerecht.

Enerzijds impliceert dat onderzoek niet dat, wanneer het vreemde vonnis uit-
spraak heeft gedaan met toepassing van de regels van zijn intern recht betreffen-
de de onveranderlijkheid van de vordering van de partijen, toepassing wordt ge-
maakt van de Belgische rechtsregels met hetzelfde voorwerp; de omstandigheid 
dat de rechter alleen uitspraak kan doen over de in de gedinginleidende dagvaar-
ding geformuleerde vorderingen, impliceert niet noodzakelijk dat het recht van 
verdediging van de tegenpartij is miskend. 

Anderzijds, volgt uit feit dat een beslissing niet regelmatig met redenen zou 
zijn omkleed, niet noodzakelijk een miskenning van het recht van verdediging en 
van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden.

Betreffende de aanhangigmaking bij het tribunal de grande instance du Haut-
Uele, stelt het arrest vast dat het vonnis van 24 januari 2001 beslist "dat als alge-
meen rechtsbeginsel wordt aanvaard dat de rechter,  zodra hij van een geschil 
heeft kennisgenomen, uitsluitend de vorderingen mag onderzoeken die de pro-
cespartijen voor hem hebben gebracht, anders gezegd, dat  hij moet verwijzen 
naar het dictum van het gedinginleidende exploot dat het gerechtelijk contract 
vormt en gekenmerkt wordt door de onveranderlijkheid van de vorderingen; dat 
deze rechtbank, in het voorliggende geval, slechts de vorderingen zal onderzoe-
ken vermeld in het gedinginleidende exploot van 8 november 2000, met uitslui-
ting van al hetgeen door de raadsman van de verweerster ten overvloede is ge-
vorderd, uit vrees 'ultra petita' uitspraak te doen" en dat "het [de verweerster] 
veroordeelt zonder haar argumenten over de 'repatriëring' [van de eiser] te beant-
woorden, namelijk dat laatstgenoemde geen aanspraak kan maken op repatrië-
ring op haar kosten, aangezien een nieuw administratief contract [de eiser] met 
de democratische Republiek Congo verbindt".

Het leidt daaruit af dat de "verweerster niet de gelegenheid kreeg haar midde-
len op nuttige wijze te doen gelden".

Het arrest dat, om die redenen, weigert het voornoemde vonnis van het tribu-
nal de grande instance du Haut-Uele uitvoerbaar te verklaren, schendt artikel 25, 
§1, 2°, van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

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

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

20 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 389

3° KAMER - 23 juni 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - SCHENDING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - SCHADE - 
TIJDIG IN TE STELLEN BEROEP - NIET TIJDIG INGESTELD - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LIDSTAAT - 
GEVOLG

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - SCHENDING 
VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - SCHADE - TIJDIG IN TE STELLEN BEROEP - NIET TIJDIG INGESTELD 
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LIDSTAAT - GEVOLG

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - WET - 
TERMIJN VAN OPENBARE ORDE - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID - 
HIËRARCHIE

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT OP 
RECHTSZEKERHEID - WETSBEPALING - TERMIJN VAN OPENBARE ORDE - HIËRARCHIE

5º BELASTING - ALGEMEEN - BEGINSEL VAN BURGERLIJK RECHT - TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TOEPASSELIJKHEID

6º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BEGINSEL 
VAN BURGERLIJK RECHT - BELASTINGZAKEN - TOEPASSELIJKHEID

1º  en  2°  Wanneer  een  nationale  belasting  als  strijdig  met  het  gemeenschapsrecht  
aangemerkt  wordt,  maar  de  belastingplichtige  het  beroep  tot  terugvordering  van  de  
onverschuldigd  betaalde  bedragen  niet  tijdig  heeft  ingesteld  hoewel  hij  daartoe  de  
gelegenheid heeft gehad, vormt het niet-instellen van dat beroep een eigen rechtsgrond  
van de geleden schade, waardoor de Lidstaat die de onrechtmatige rechtsnorm heeft  
ingevoerd, niet aansprakelijk gesteld kan worden1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

3º en 4° De toepassing van het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid kan 
onmogelijk  voorrang  krijgen  op  de  toepassing  van  de  wettelijke  bepalingen  die  de 
uitoefening,  door  de  eiser,  van  de  hem  bij  wet  toegekende  rechtsmiddelen  doen  
afhangen van termijnen van openbare orde2. 

5º  en  6°  De  beginselen  van  burgerlijk  recht  betreffende  de  terugvordering  van  het  
onverschuldigd betaalde zijn  slechts  van toepassing op belastingzaken in zoverre de  
belastingwetten noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend hiervan afwijken3. (Art. 1235 B.W.)

(FRUYTIER SCIERIE N.V. T. PROVINCIE LUXEMBURG e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0012.F)

1 Zie concl. O.M., in Pas. 2008, nr. 389.
2 Ibid.
3 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 6 juni 2008 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10, 23 tot 31 en 288, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Eu-

ropese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet 
van 2 december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag van Maastricht, ondertekend op 7 
februari 1992 en goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, het Verdrag van Amster-
dam, ondertekend op 2 oktober 1997 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, en 
het Verdrag van Nice, ondertekend op 26 februari 2001 en goedgekeurd bij de wet van 7 
juni 2002;

het artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG) van de Raad van de Europese Ge-
meenschap van 17 mei 1977 inzake het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde;

algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht, dat met name is vastgelegd in de artike-
len 10, 226 tot 228 en 288, tweede lid, van het Verdrag, krachtens hetwelk elke Lidstaat 
gehouden is de schade te vergoeden die een privépersoon geleden heeft ten gevolge van 
een schending van het gemeenschapsrecht door die Staat;

algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht, volgens hetwelk het gemeenschapsrecht 
voorrang heeft op het nationaal recht van elke Lidstaat, dat met name is vastgelegd in de 
artikelen 1, 10 en 226 tot 228 van het Verdrag;

algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht, volgens hetwelk het gemeenschapsrecht 
rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde van de Lidstaten, dat met name is 
vastgelegd in de artikelen 1, 10 en 189 van het Verdrag;

het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot betaling van bedragen ge-

lijk aan de geldsommen die zij voor de aanslagjaren 1983 tot 1994 heeft betaald, op grond 
van de belastingverordeningen die de verweersters sinds 16 februari 1961 hebben aange-
nomen en goedgekeurd. Die vordering is met name gegrond op het algemeen beginsel van 
het gemeenschapsrecht, volgens hetwelk elke Lidstaat gehouden is de schade te vergoe-
den die een privépersoon geleden heeft ten gevolge van een schending van het gemeen-
schapsrecht door de Lidstaat, op de volgende gronden:

"Toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
Het wordt niet betwist dat de toepassing van die bepalingen het bestaan van drie be-

standdelen vereist: een fout, een schade, een oorzakelijk verband; indien een ervan ont-
breekt, heeft het dus geen enkel belang om de pertinentie van de andere gedetailleerd te 
onderzoeken;

Op grond hiervan beslist het hof [van beroep] te dezen dat, zelfs als de betrokken over-
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heden een fout hebben begaan zonder dat er sprake kan zijn van een onoverkomelijke 
dwaling en de [eiseres] schade heeft geleden door de aanneming en goedkeuring van de li-
tigieuze verordening, het oorzakelijk verband tussen die bestanddelen, zoals de overheden 
betogen, toch verbroken wordt door de volgende omstandigheden;

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 8 september 1999 (Pas., 1999, I, 441; 
J.L.M.B., 2000, 312), beslist dat 'de schade die de Staat geleden heeft omdat een belasting 
niet binnen de bij het WIB voorgeschreven termijnen van openbare orde kon worden in-
gekohierd, in het verval ten gevolge van het verstrijken van voornoemde termijnen een ei-
gen rechtsgrond vindt die elk oorzakelijk verband verbreekt tussen die schade en het mis-
drijf of het oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd hetzij door de persoon die de voorwaar-
den voor het verschuldigd zijn van de belasting vervult, hetzij door een derde die volgens 
de Staat voor het niet-inkohieren van de belasting binnen de voormelde termijnen aan-
sprakelijk is';

Er is geen enkele logische reden waarom die gedachtegang niet mutatis mutandis in 
omgekeerde zin zou gelden, d.w.z. wanneer het erom gaat de rechtsvordering te verwer-
pen van een belastingplichtige die klaagt dat de belasting zowel krachtens het Belgisch 
recht als krachtens het gemeenschapsrecht ten onrechte en onwettig is geheven, terwijl 
zijn schade, zoals in dit geval, wel degelijk voortvloeit uit een eigen rechtsgrond die geen 
verband houdt met de betaling, met name het feit dat hij de aan de belastingplichtigen toe-
gekende rechtsmiddelen niet  binnen de bij  wet  bepaalde termijnen van openbare orde 
heeft ingesteld;

Die hypothese wordt uitdrukkelijk onderzocht in het arrest van 20 februari 2002 van het 
Hof van Beroep te Antwerpen (F.J.F., nr. 2002/91), terwijl de [eiseres] in dit geval wel 
degelijk tijdig een geldig gemotiveerd fiscaal beroep had kunnen instellen, zelfs al was de 
onwettigheid van de betrokken belasting destijds nog niet door een rechter vastgesteld, 
aangezien de Raad van State niet de enige instantie is waarvoor een dergelijke onwettig-
heid kan worden aangevoerd;

Hoewel er in die zaak tegen de belastingheffende overheid een aansprakelijkheids-vor-
dering op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kon worden 
ingesteld, kan die rechtsvordering bijgevolg, gezien de toedracht van de zaak, alleen wor-
den afgewezen op grond van de concrete toepassingsvoorwaarden van die artikelen".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres heeft, voor de rechters in hoger beroep, als volgt betoogd waarom het ge-

meenschapsrecht de litigieuze belastingverordening het gemeenschapsrecht schond:
"De provincieverordeningen van de provincie Luxemburg tot invoering van een belas-

ting op bosexploitatie zijn strijdig met de artikelen 28 en 29 van het Verdrag van Rome 
van 25 maart 1957, luidens welke 'kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en alle maatre-
gelen van gelijke werking tussen de Lidstaten verboden zijn' (zie zaak 8/74 Dassonville; 
zaak 76/90 Cassis de Dijon; zie het advies van advocaat-generaal Jacobs van 27 februari 
2003 over de lopende zaak C-383/01, De Danske Bilimportorer t/ Skatteministeriet, §6, 8, 
48 en 71);

De belasting van 6 pct. op de prijs van de bosexploitatie in de provincie Luxemburg 
heeft voor de betrokken ondernemingen een aanzienlijke kostenstijging tot gevolg gehad, 
wat onvermijdelijk een weerslag heeft gehad op de prijs van het verkochte hout, zodat ge-
bleken is dat de belasting een maatregel is met een gelijke werking als die van een kwanti-
tatieve beperking op de uitwisseling van producten tussen België en andere Lidstaten (zie 
het advies van advocaat-generaal Jacobs van 27 februari 2003 over de zaak C-383/01, De 
Danske Bilimportere t/ Skatteministeriet, §§6, 8, 11-23, 48, 71 et 80);
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[...] De provinciebelasting kan gelijkgesteld worden met de belasting over de toege-
voegde waarde en is strijdig met artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG)".

De eiseres betoogde bijgevolg:
"Sinds het arrest Francovich van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-

pen wordt over het algemeen aangenomen dat er in het gemeenschapsrecht een algemeen 
beginsel bestaat volgens hetwelk elke Lidstaat verplicht is de schade van privépersonen te 
vergoeden die is veroorzaakt door een schending van het gemeenschapsrecht door een 
Lidstaat (Hof van Justitie, 19 november 1991, Francovich en Bonifaci, C-6/90 en C-9/90, 
Rec., 1991, I, 3328-5357);

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is die aansprakelijk-
heid van de Lidstaten gebaseerd op het Verdrag van Rome, waarvan de wetgeving van de 
Lidstaten niet mag afwijken (zie, wat dat betreft, tevens W. Van GERVEN, 'Bescherming van 
individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europees gemeen-
schaprecht', T.P.R., 1993, 5 e.v.);

[...] Het citaat van de provincie uit het arrest San Giorgio van het Hof van Justitie is 
correct: 'in het kader van het nationale aansprakelijkheidsrecht moet de Staat de gevolgen 
van de toegebrachte schade herstellen, met dien verstande dat de nationale wetgevingen 
geen voorwaarden inzake vergoeding mogen vaststellen [...] die het verkrijgen van de ver-
goeding praktisch onmogelijk of uitermate moeilijk maken".

Het bestreden arrest verwerpt de vordering tot vergoeding, zonder de grondslag ervan 
te toetsen aan het gemeenschapsrecht, op grond dat de eiseres niet het bij wet bepaalde 
fiscaal beroep tegen de litigieuze belasting heeft ingesteld die haar, indien het gegrond 
was verklaard, voor de door haar aangevoerde schade had behoed.

Het bestreden arrest verzuimt te onderzoeken of, zoals de eiseres betoogde, de voor-
waarde die volgens het arrest hierin bestond dat de bij wet bepaalde fiscale beroepen inge-
steld moesten worden voordat tegen de Belgische Staat een vordering inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid kon worden ingesteld op grond van een schending van het gemeen-
schapsrecht, verenigbaar is met de regels van het gemeenschapsrecht, volgens welke de 
nationale  procesregels  niet  zo kunnen worden ontworpen dat  ze  het  de  privépersonen 
praktisch onmogelijk of uitermate moeilijk maken de vergoeding te verkrijgen van de 
schade die zij  geleden hebben door de schending van het gemeenschapsrecht door de 
Staat.

Het bestreden arrest antwoordt aldus niet op de hiervoor vermelde middelen van de ei-
seres en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Volgens een algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht moet elke Lidstaat van de 

Europese Unie die een privépersoon schade toebrengt wegens een schending van een re-
gel van het gemeenschapsrecht met directe werking, die schade vergoeden.

Die verplichting wordt beschouwd als een gevolg van en een aanvulling op de rechten 
die aan de rechtzoekenden zijn toegekend door de regels van het gemeenschapsrecht die 
door de Lidstaat werden geschonden.

De voorwaarden waaronder de Lidstaten aansprakelijk zijn voor een schending van het 
gemeenschapsrecht, maken deel uit van het gemeenschapsrecht. Die voorwaarden mogen 
niet  verschillen van die welke de aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschap in 
soortgelijke  omstandigheden  regelen,  zoals  die  welke  vermeld  worden  in  artikel  288, 
tweede lid, van het Verdrag.

Het gaat hier om drie voorwaarden, inzonderheid: de geschonden regel van gemeen-
schapsrecht moet rechten toekennen aan privépersonen; de schending van die regel van 
het gemeenschapsrecht moet duidelijk genoeg zijn; er moet een rechtstreeks oorzakelijk 
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verband bestaan tussen de niet-nakoming van de aan de Lidstaten opgelegde verplichting 
en de schade van de privépersonen.

De procesregels die van toepassing zijn op de beroepen waarin de aansprakelijkheid 
van die Lidstaat wegens schending van het gemeenschapsrecht wordt aangevoerd, meer 
bepaald de bevoegdheid van de nationale gerechten die over dergelijke beroepen uitspraak 
moeten doen, worden beheerst door het interne rechtsstelsel van de Lidstaten.

Die procesregels mogen niet ongunstiger zijn dan die welke betrekking hebben op ge-
lijkwaardige rechtsmiddelen die door het interne rechtsstelsel zijn ingevoerd en mogen 
niet zodanig worden opgesteld dat ze het de privépersonen praktisch onmogelijk of uiter-
mate moeilijk maken om de vergoeding te verkrijgen van de schade die zij geleden heb-
ben wegens de schending van het gemeenschapsrecht door een Lidstaat. Eén van die pro-
cesregels heeft betrekking op de termijn waarbinnen het beroep tot vergoeding van de ge-
leden schade moet worden ingesteld. Die termijn moet redelijk zijn en even lang zijn als 
die welke het interne recht voor gelijkwaardige rechtsmiddelen voorschrijft.

De nationale rechter moet bijgevolg de nationale procesregels die de effectiviteit van 
het gemeenschapsrecht kunnen aantasten, inzonderheid het verkrijgen, door een privéper-
soon, van het herstel van een dergelijke schade, buiten toepassing laten.

Zo verzet het gemeenschapsrecht zich tegen de toepassing van een nationale fiscale 
procesregel die de nationale rechter, die kennisneemt van een geschil dat tot zijn bevoegd-
heid behoort, zou verbieden uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een handeling 
van nationaal recht met een bepaling uit het gemeenschapsrecht, louter en alleen op grond 
dat de rechtzoekende die laatstgenoemde bepaling niet binnen een korte procestermijn 
heeft aangevoerd.

Wanneer privépersonen voor de nationale gerechten van een Lidstaat vorderingen in-
stellen die strekken tot terugbetaling van nationale belastingen die in strijd met het ge-
meenschapsrecht zijn geïnd of tot vergoeding van de schade die veroorzaakt werd door 
een schending van het gemeenschapsrecht, welke vorderingen onderworpen zijn aan nati-
onale procesregels, die de eisers met name kunnen verplichten met een redelijke spoed te 
handelen om de schade te voorkomen of de omvang ervan te beperken, verzet het ge-
meenschapsrecht zich er bijgevolg tegen dat een rechtscollege van een Lidstaat een vorde-
ring  verwerpt  of  inperkt  die  een  in  een  Lidstaat  verblijvende rechtzoekende voor  dat 
rechtscollege heeft ingesteld tot terugbetaling of vergoeding van het financiële verlies dat 
hij geleden heeft door de betaling van een belasting, en zulks alleen op grond dat hij de 
hem door het nationale rechtsstelsel ter beschikking gestelde rechtsmiddelen niet heeft 
aangewend om de naleving van het gemeenschapsrecht te eisen.

In dit geval werd de schending, door de litigieuze belasting die is ingevoerd door de 
wetten van 5 juli 1871 en 23 december 1986, van de artikelen 23 tot 31, inzonderheid 28 
en 29 van het Verdrag van Rome, aan het licht gebracht door het arrest van 5 januari 1994 
van het Hof van Beroep te Luik in de zaak tussen Kervyn en de Belgische Staat.

Het hof van beroep, dat beslist dat het feit dat de belastingplichtige de hem tegen een 
provinciebelasting toegekende beroepen niet heeft ingesteld, in het kader van een aanspra-
kelijkheidsvordering die voor de gewone rechter ingesteld wordt tegen de overheid die de 
litigieuze belasting heeft ingevoerd, het oorzakelijk verband tussen de fout en de daaruit 
voortvloeiende schade verbreekt, terwijl de fout, die bestaat in de onverenigbaarheid van 
die belasting met het gemeenschapsrecht, aan het licht is gekomen na het verstrijken van 
de termijn van drie maanden waarbinnen het door de Belgische belastingwetten voorge-
schreven beroep moest worden ingesteld, miskent het algemeen beginsel van gemeen-
schapsrecht  volgens hetwelk de privépersonen recht  hebben op de vergoeding van de 
schade die veroorzaakt werd door een schending van het gemeenschapsrecht, in zoverre 
dat beginsel impliceert dat de nationale procesregels het de privépersonen niet praktisch 
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onmogelijk of uitermate moeilijk mogen maken om de vergoeding te verkrijgen van de 
schade die zij hebben geleden ten gevolge van de schending van het gemeenschapsrecht 
door de Staat.

Door die beslissing miskent het hof van beroep daarenboven en bijgevolg de andere be-
ginselen van het gemeenschapsrecht en schendt het de bepalingen van het Verdrag van 
Rome, alsook artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG) van 17 mei 1977 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschappelijk stelsel van belas-
ting over de toegevoegde waarde, waarvan de eiseres de schending heeft aangevoerd.

Het Hof van Cassatie is, net als elke nationale rechter, bevoegd om vast te stellen dat 
een nationale rechtsregel niet verenigbaar is met een of meerdere regels van het gemeen-
schapsrecht met directe werking en om hieruit af te leiden dat die nationale regel geen uit-
werking meer heeft.

Subsidiair, en in zoverre een dergelijke vaststelling de uitlegging van de toepasselijke 
regels van het gemeenschapsrecht vereist, verantwoordt het middel dat aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen de twee prejudiciële vragen gesteld worden die 
in het dictum van het verzoekschrift worden vermeld, en dit overeenkomstig artikel 234 
van het Verdrag van Rome, zoals geconsolideerd door het Verdrag van Amsterdam.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 144, 159 en 170, §3, van de Grondwet;
het artikel 6, §1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-

stellingen, gewijzigd door de artikelen 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 
tot hervorming der instellingen en 127, §1, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot her-
vorming der instellingen, zoals het van toepassing was vóór en na die wijzigingen;

de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
het artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het konink-

lijk besluit van 17 juli 1991, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan door artikel 
127 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comp-
tabiliteit van de federale Staat, van toepassing krachtens artikel 131 van dezelfde wet van 
22 mei 2003;

het artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen, 
het zogenaamde "décret d'Allarde";

het artikel 1 van de wet van 18 juli 1860 tot afschaffing der gemeenteoctrooien;
het artikel 2, 15°, van de wet van 27 mei 1975 tot aanpassing van de Franse tekst van de 

gemeentewet en de provinciewet aan het vigerende recht en tot invoering van de Neder-
landse tekst van de gemeentewet, de provinciewet en de wet van 1 juli 1860 tot wijziging 
van de provinciewet en de gemeentewet wat de eed betreft;

het artikel 8 van de wet van 5 juli 1871 tot wijziging van de belastingen en de artikelen 
5, 6 en 7 van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen 
ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, opgeheven bij de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastin-
gen;

algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot betaling van de bedragen 

gelijk aan de geldsommen die zij voor de aanslagjaren 1983 tot 1994 betaald heeft op 
grond van de belastingverordeningen die de verweersters sinds 16 februari 1961 hebben 
aangenomen en goedgekeurd. Die rechtsvordering is met name gegrond op de artikelen 



1630 HOF VAN CASSATIE 23.6.08 - Nr. 389 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, op de [in het eerste middel weergegeven] 
gronden.

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, moet de aquili-

aanse aansprakelijkheid gelijktijdig voldoen aan drie voorwaarden: het bestaan van een 
fout, het bestaan van een schade en het bestaan van een oorzakelijk verband tussen beide.

Het wettelijk begrip oorzaak wordt begrepen als de voorwaarde zonder welke de schade 
niet zou zijn ontstaan zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan.

Overheden zijn, net als privépersonen, onderworpen aan de voorwaarden inzake bur-
gerlijke aansprakelijkheid die uit die bepalingen voortvloeien. Zo begaat de uitvoerende 
macht, behoudens in geval van een onoverkomelijke dwaling, een fout wanneer ze een 
verordenende of individuele akte uitvaardigt die in strijd is met de hogere rechtsregels. 
Bijgevolg moet ze de door die fout veroorzaakte schade herstellen.

Krachtens artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 17 juli 1991, dat van toepassing is op de schuldvorderingen op de 
Staat die ontstaan zijn vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003, moet de 
rechtsvordering tot schadevergoeding tegen de overheid ingesteld worden binnen een ter-
mijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waar-
van de schuldvordering is ontstaan.

Krachtens artikel 144 van de Grondwet zijn alleen de gewone rechtbanken bevoegd om 
uitspraak te doen over geschillen over burgerlijke rechten, zoals het recht om de vergoe-
ding van de door andermans fout veroorzaakte schade te verkrijgen. De beoordeling van 
het burgerlijk recht op vergoeding houdt voor de gewone rechtbanken de verplichting in 
om elke voorwaarde daartoe te onderzoeken, met name de fout, de schade en het oorzake-
lijk verband. Op grond van die bepaling kan de overheid voor de gewone rechtbanken 
aansprakelijk worden gesteld wegens het uitvaardigen van een onwettige en dus onrecht-
matige akte in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en kan 
met name het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade worden on-
derzocht zonder dat de benadeelde de rechtsmiddelen moet aanwenden die tegen die akte 
openstaan.

Volgens 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.  Wanneer  het  slachtoffer  van  een  dergelijke  onwettigheid  geen 
rechtsmiddelen tegen een individuele of verordenende bestuurshandeling aanwendt, ont-
slaat dit de rechter die kennisneemt van een door dat slachtoffer ingestelde aansprakelijk-
heidsvordering, niet van de verplichting om de wettigheid van die akte en bijgevolg het 
foutieve karakter ervan te onderzoeken en het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade vast te stellen.

Het hof van beroep heeft te dezen in algemene bewoordingen beslist dat, wanneer de 
aan de belastingplichtigen toegekende rechtsmiddelen tegen een provinciebelasting niet 
binnen de bij wet bepaalde termijnen van openbare orde worden ingesteld, die belasting 
dan definitief wordt en dat dit, in het kader van een aansprakelijkheidsvordering die voor 
de gewone rechter ingesteld wordt tegen de overheid die de litigieuze belasting heeft inge-
voerd, het oorzakelijk verband verbreekt tussen de fout, die bestaat in het aannemen en 
het  toepassen  van  een  onwettige  verordening,  enerzijds,  en  de  daaruit  voortvloeiende 
schade, anderzijds.

Onder het mom van een beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade, heeft het hof van beroep in werkelijkheid een extra voorwaarde aan de aansprake-
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lijkheidsvordering tegen de overheid toegevoegd, met name dat de rechtsmiddelen die te-
gen de onrechtmatige akte openstaan, binnen de wettelijke termijnen moeten worden aan-
gewend.

De beslissing van het hof van beroep impliceert immers dat de verordenende overheid 
en de belastingheffende overheid ontslagen zouden zijn van de verplichting om de schade 
te vergoeden die veroorzaakt wordt door het aannemen van een onwettige belastingveror-
dening en door de inning van een belasting die op een dergelijke verordening gegrond is, 
daar de termijn om een rechtsmiddel tegen de beslissing tot inning in te stellen, verstreken 
is, zonder dat rekening werd gehouden met de vijfjarige verjaringstermijn die van toepas-
sing is op de aquiliaanse aansprakelijkheid van de overheid.

Hoewel het bestreden arrest het geschil niet situeert op het vlak van de bevoegdheid 
van de gewone rechtbanken om uitspraak te doen over de geschillen die de vergoeding 
van een door de overheid veroorzaakte schade beogen, is het onverenigbaar met de regel 
volgens welke de betwisting van een administratieve akte voor de Raad van State of enig 
andere rechtsprekende overheid geen voorwaarde is om de steller van die akte burgerrech-
telijk aansprakelijk te stellen voor de gewone rechtbanken, waarvan de bevoegdheid is 
vastgelegd in artikel 144 van de Grondwet.

Het bestreden arrest is evenmin verenigbaar met de regel volgens welke het niet-instel-
len, door een benadeelde, van een administratief beroep tegen de akte die de schade heeft 
veroorzaakt, geen afbreuk doet aan de in artikel 159 van de Grondwet vastgelegde ver-
plichting van elk rechtscollege om de algemene, provinciale en wettelijke akten en veror-
deningen alleen toe te passen, in zoverre ze met de wetten overeenstemmen en dus de on-
wettige verordeningen elke uitwerking te ontzeggen.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres geen rechtsmiddelen tegen de litigieuze beslissin-
gen tot belastingheffing heeft aangewend en het oorzakelijk verband tussen de aangevoer-
de fout en schade bijgevolg verbroken is, waardoor de verweersters niet aansprakelijk ge-
steld kunnen worden, past het wettelijk begrip oorzaak derhalve verkeerd toe en schendt 
derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Door aldus te beslissen, schendt het bestreden arrest ook artikel 100 van de wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, in zoverre de overheid, volgens dat artikel, tijdens een termijn van 
vijf jaar buitencontractueel aansprakelijk gesteld kan worden.

Het bestreden arrest, dat weigert de vordering aan te nemen die de eiseres heeft inge-
steld tot vergoeding van de door haar aangevoerde schade en die betrekking heeft op een 
geschil over burgerlijke rechten, ontkent ten onrechte zijn rechtsprekende bevoegdheid en 
schendt daarenboven artikel 144 van de Grondwet.

Het bestreden arrest, ten slotte, dat beslist dat er geen grond bestaat om elke uitwerking 
te ontzeggen aan de onwettig bevonden verordening, en dat er met name geen grond be-
staat om de schadelijke gevolgen ervan te herstellen, miskent en schendt derhalve tevens 
artikel 159 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, moet de aquili-

aanse aansprakelijkheid gelijktijdig voldoen aan drie voorwaarden: het bewijs van een 
fout, van een schade en van een oorzakelijk verband tussen beide.

Het wettelijk begrip oorzaak wordt begrepen als de voorwaarde zonder welke de schade 
niet zou zijn ontstaan zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan.

Om te dezen aan te tonen dat de aan de verweersters verweten fout de schade waarvoor 
de eiseres vergoeding vordert, niet heeft kunnen veroorzaken, heeft het hof van beroep be-
slist dat die schade voortvloeit uit een eigen rechtsgrond, die geen verband houdt met de 
betaling van een onwettig bevonden belasting, met name het feit dat de eiseres de rechts-
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middelen waarover de schadelijdende belastingplichtige beschikt, niet binnen de bij wet 
bepaalde termijnen van openbare orde heeft aangewend.

Het hof van beroep heeft aldus niet kunnen aantonen dat de schade, zonder goedkeuring 
van de belastingverordening waarvan de onwettigheid werd aangevoerd, niettemin zou 
zijn ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.

Het bestreden arrest miskent bijgevolg het wettelijk begrip oorzaak, vastgelegd in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
Het wettelijk begrip oorzaak, vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-

lijk Wetboek, wordt begrepen als de voorwaarde zonder welke de schade niet zou zijn 
ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.

Uit  die wettelijke regels volgt geenszins dat het oorzakelijk verband tussen fout en 
schade verbroken wordt door een eigen rechtsgrond, die bestaat in een wettelijke, verorde-
nende of overeengekomen verplichting om na het schadeveroorzakende feit geldsommen 
te storten.

Volgens die regels moet daarentegen onderzocht worden of de storting van de voormel-
de geldsommen beschouwd moet worden als te vergoeden schade, d.w.z. of uit de inhoud 
of opzet van de wet, de verordening of de overeenkomst blijkt dat de uitgave definitief ten 
laste moet blijven van degene die zich daartoe verbonden heeft of die deze uitgave krach-
tens de wet, de verordening of de overeenkomst moet doen.

De provinciale belastingverordeningen die de grondslag van de litigieuze aanslagen 
vormen, verklaren gegrond te zijn op artikel 170, §3, van de Grondwet, luidens hetwelk " 
geen last of belasting door de provincie kan worden ingevoerd dan door een beslissing 
van haar raad. De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt ".

De bevoegdheid die deze bepaling aan de provincies toekent om de belasting te vesti-
gen, is onderhevig aan belangrijke beperkingen, waaronder het verbod om provinciale oc-
trooien in te voeren, aangezien deze een indirecte belasting vormen op een lokaal con-
sumptiegoed, die opgelegd worden om te voorzien in de algemene behoeften van de plaat-
selijke overheid die ze invoert.

Dat verbod vloeit rechtstreeks voort uit het beginsel van de vrijheid van handel en nij-
verheid, vastgelegd in artikel 7 van het decreet d'Allarde, enerzijds, en uit het beginsel van 
de economische unie, vastgelegd in artikel 6, §1, VI, van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 tot hervorming der instellingen, anderzijds. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de 
gewesten in economische aangelegenheden hun bevoegdheden uitoefenen met inachtne-
ming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapita-
len en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het alge-
meen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastge-
steld door of krachtens de wet, en door of krachtens de internationale verdragen.

Bijgevolg kan de opheffing van artikel 82 van de provinciewet van 30 april 1836, vol-
gens hetwelk de raad ervoor zorgt dat er aan de in-, uit- en doorvoer van de eet- en koop-
waren geen andere beperkingen worden gesteld dan die welke krachtens de wetten zijn 
vastgesteld, door artikel 2, 15°, van de wet van 27 mei 1975, niet uitgelegd worden als een 
opheffing van het verbod om provinciale octrooien in te voeren.

Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de grondwetgever en de bijzondere en ge-
wone wetgevers de provincies uitdrukkelijk verboden hebben provinciale octrooien te hef-
fen. Het is derhalve ondenkbaar dat zij de geldsommen die gestort zijn op grond van een 
belastingverordening die in strijd met die hogere regels is aangenomen, definitief ten laste 
van de belastingplichtige hebben willen laten. Het is evenmin denkbaar dat de wetgever, 



Nr. 389 - 23.6.08 HOF VAN CASSATIE 1633 

die de wetten van 5 juli 1871 en 23 december 1986 heeft uitgevaardigd, door een beroep 
tegen de gemeente- en provinciebelastingen in te voeren en de termijn te bepalen waarbin-
nen dat beroep moet worden ingesteld, de op grond van een onwettige belastingverorde-
ning gestorte geldsommen definitief ten laste van de belastingplichtige heeft willen laten.

Het hof van beroep heeft zich te dezen ertoe beperkt te vermelden dat er een eigen 
rechtsgrond bestaat die het oorzakelijk verband verbreekt en het heeft nagelaten te onder-
zoeken of het feit dat de belastingplichtige geen beroep heeft ingesteld tegen een belasting 
die geheven is op grond van een onwettig bevonden verordening, impliceert dat de stellers 
van de hogere rechtsnormen die door die verordening zijn geschonden, de schade voort-
vloeiend uit de betaling van die onwettige belasting definitief ten laste van de belasting-
plichtige hebben willen laten.

Het bestreden arrest, dat niet onderzoekt of de betaling, door de eiseres, van de geld-
sommen waarvan de terugbetaling gevorderd wordt, een vergoedbare schade vormt en dat 
beslist dat het feit dat de eiseres dergelijk beroep niet heeft ingesteld, het oorzakelijk ver-
band tussen de fout en de schade heeft verbroken, miskent de wettelijk begrippen oorzaak 
en schade en schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, ten slotte, in zoverre het beslist dat de aangevoerde schade niet 
voortvloeit uit de aangevoerde fout, terwijl de geldsommen waarvan de betaling die scha-
de heeft veroorzaakt, zijn betaald op grond van een belastingverordening die strijdig is 
met de artikelen 170, §3, van de Grondwet, 7 van het decreet d'Allarde en 6, §1, VI, van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, schendt tevens die 
bepalingen; het bestreden arrest, dat daarenboven beslist dat de wetgever, die de wetten 
van 5 juli 1871 en 23 december 1986 heeft uitgevaardigd, een op grond van een onwettige 
belastingverordening geheven belasting ten laste van de belastingplichtige zou hebben 
willen laten, op grond dat de belasting niet binnen de bij die wetten bepaalde termijn zou 
zijn betwist voor de rechter die bevoegd is om die belasting te vernietigen, schendt tevens 
die wettelijke bepalingen.

Vierde onderdeel
De eiseres betoogde in de door haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegde 

conclusie met name het volgende:
"De [eiseres] heeft een gewettigd vertrouwen gesteld in de wettigheid van de belasting-

verordeningen op de bosexploitatie die door de [eerste verweerster] zijn aangenomen en 
door de [tweede verweerster] zijn goedgekeurd, tot de onwettigheid van die belastingver-
ordeningen aan het licht werd gebracht door het arrest van 5 januari 1994 van het Hof van 
Beroep te Luik en het arrest van 10 november 1994 van het Hof van Cassatie";

"de belastingplichtige heeft het recht te verwachten dat de overheid behoorlijk redelijke 
voorzorgsmaatregelen treft en vooraf studies verricht".

en zij betoogde daarenboven, met betrekking tot, met name, het probleem van het oor-
zakelijk verband tussen de fout en de schade, dat "reeds is aangetoond dat er tegen de 
Staat en zijn geledingen een aansprakelijkheidsvordering op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan worden ingesteld, zelfs buiten de termijn voor 
het fiscaal beroep. Daarenboven kon de [eiseres] onmogelijk een geldig gemotiveerd fis-
caal beroep binnen de vereiste termijn instellen, aangezien zij geen weet had van de on-
wettigheid van de belasting vóór het Hof van Beroep te Luik [op 5 januari 1994] een ar-
rest hierover wees".

Ten slotte onderzocht de eiseres ook het punt waarop de eventuele verjaring van haar 
rechtsvordering tot schadevergoeding kon beginnen te lopen en zegt hierover het volgen-
de:

"Het slachtoffer kan slechts vergoeding verkrijgen voor zover de schade die hij aan-
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voert, vaststaat, gewettigd en persoonlijk is;
Hoewel het gewettigd en persoonlijk karakter van de schade in de rechtsleer en in de 

rechtspraak weinig discussies uitlokt, is dat niet het geval voor het vaststaand karakter van 
de schade;

De schade moet vaststaan, d.w.z. bestaan op het ogenblik waarop de rechter zich hier-
over uitspreekt;

Kennis van het vaststaand karakter van de schade impliceert dat de rechter, bij de be-
oordeling van [het bestaan van] de schade, zich moet stellen op de dag van de uitspraak en 
rekening dient te houden met alle omstandigheden van de zaak die zich sinds het ongeval 
hebben voorgedaan en het  bestaan en de omvang van de schade kunnen beïnvloeden 
(Cass., 27 januari 1994, A.C., 1994, nr. 53; 23 februari 1994, A.C., 1994, nr. 90);

In casu heeft de [eiseres] van de schade pas weet gekregen na de arresten die in soort-
gelijke zaken (zelfde belasting, zelfde verordening) zijn gewezen door het Hof van Be-
roep te Luik op 5 januari 1994 en het Hof van Cassatie op 10 november 1994, en na het 
arrest van 28 oktober 1998 van de Raad van State;

Het Hof van Beroep te Luik heeft in zijn arrest van 5 januari 1994 immers beslist dat de 
provinciebelasting die is ingevoerd door de verordening inzake belasting op bosexploita-
tie, aangenomen door de provincieraad van de provincie Luxemburg op 2 oktober 1986 en 
goedgekeurd door het Waalse Gewest op 22 december 1986, wel degelijk een verboden 
provinciaal octrooi is en het heeft de provincie veroordeeld om aan de eiser alle bedragen 
terug te betalen die ze op grond van de betrokken aanslagen onrechtmatig had verkregen, 
met inbegrip van de verwijlinterest;

Daarenboven heeft het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 10 november 1994, het cas-
satieberoep van de provincie verworpen op grond 'dat een dergelijke verordening in strijd 
is met zowel het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, gewaarborgd door arti-
kel 7 van de decreten van 2 en 17 maart 1791, als met de grondwetsherzieningen van 
1970 en 1980, en de bijzondere en gewone wetten tot hervorming der instellingen van 8 
en 9 augustus 1980, met name artikel 6, §1, VI, van die bijzondere wetten, dat uitdrukke-
lijk bepaalt dat de nieuwe structuur van de Belgische Staat op een economische unie be-
rust die in de eerste plaats het vrij verkeer van goederen en productiefactoren tussen de 
geledingen van de Staat impliceert' (Luik, 5 januari 1994, F.J.F., 1995, nr. 95/73; Cass., 
10 november 1994, F.J.F., 1995, nr. 95/72 en J.D.F., 1994, 354);

De Raad van State heeft, bij arrest van 28 oktober 1998, op dezelfde gronden de beslis-
sing van 30 januari 1995 van de provincieraad van Luxemburg vernietigd, die voor het 
jaar 1995 een directe provinciebelasting heeft gevestigd op de exploitatie van bosopper-
vlakten, alsook de beslissing van 27 oktober 1995 van dezelfde raad, die voor het jaar 
1996 de provinciebelasting op de exploitatie van bosoppervlakten wijzigt, hetgeen ver-
klaart waarom de schade van de [eiseres] loopt van 1983 tot en met 1994;

Zo zijn de schadelijke gevolgen van de onrechtmatige akte die aangenomen werd door 
de provincie Luxemburg en goedgekeurd werd door het Waalse Gewest, krachtens welke 
de [eiseres]  het aanzienlijk  bedrag van 3.235.148,33 euro (130.505.560 frank)  betaald 
heeft, pas voor het eerst vastgesteld na het arrest van het hof van beroep van 5 januari 
1994".

De eiseres betoogde aldus op grond van de eerste drie, hierboven vermelde motiverin-
gen - inzonderheid de derde - en verduidelijkt door de vierde, hierboven vermelde motive-
ring, dat het feit dat zij niet tijdig tegen de litigieuze administratieve akten tot belasting-
heffing de beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend, verantwoord werd door de over-
weging dat zij van de onwettigheid van die akten geen weet had en ook niet kon hebben 
wegens het vermoeden van wettigheid van de administratieve akten en de algemeen ver-
spreide overtuiging dat de wettigheid van de litigieuze administratieve akten en van de 
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verordeningen waarvan ze de uitvoeringsmaatregel waren, niet betwist kon worden. Die 
overtuiging kwam pas op de helling door de arresten van 5 januari en 10 november 1994, 
waaruit gebleken is dat die verordeningen en die administratieve akten onwettig waren. 
De eiseres leidde hieruit af dat zij, door die rechtsmiddelen niet in te stellen, niet geacht 
kon worden met kennis van zaken en doelbewust te hebben gekozen geen tijdig beroep in 
te stellen dat daadwerkelijk kon worden aangenomen.

Het bestreden arrest, dat zich ertoe beperkt erop te wijzen dat de eiseres nagelaten heeft 
om binnen de bij wet bepaalde termijnen van openbare orde de rechtsmiddelen aan te 
wenden waarover de belastingplichtigen beschikken, zonder de redenen te onderzoeken 
die, volgens de eiseres, verantwoordden waarom zij die rechtsmiddelen niet heeft aange-
wend en die uitsloten dat zij zich met kennis van zaken en doelbewust ervan onthouden 
heeft een dergelijk rechtsmiddel tijdig in te stellen, en dat beslist dat alleen al het niet aan-
wenden van die rechtsmiddelen het oorzakelijk verband tussen de onwettige akten en de 
schade heeft verbroken, geeft wat dat betreft geen antwoord op de conclusie van de eise-
res en schendt artikel 149 van de Grondwet.

Vijfde onderdeel
Het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid impliceert met name dat de 

burger die vertrouwen heeft gesteld in de hem betreffende bestuurshandelingen, die de al-
gemene overtuiging met betrekking tot de wettigheid ervan heeft gedeeld en zich bijge-
volg ervan onthouden heeft tegen die handelingen rechtsmiddelen in te stellen binnen de 
wettelijke termijnen, de mogelijkheid niet ontzegd kan worden een rechtsregel aan te voe-
ren die de onwettigheid van een verordenende of administratieve akte vaststelt, welke ge-
bleken is uit een ommekeer of een innovatie in de rechtspraak die voor een normaal voor-
zichtige en zorgvuldige burger niet redelijkerwijs te voorzien zijn, op grond dat de wette-
lijke termijnen waarbinnen tegen die akten rechtsmiddelen konden worden aangewend, 
verstreken zijn en dat deze reeds vóór die ommekeer of innovatie verstreken waren.

Al hebben een dergelijke ommekeer of innovatie, in abstracto, een verklarend karakter 
en brengen ze een onwettigheid aan het licht die verondersteld wordt te hebben bestaan bij 
het aannemen van dergelijke bestuurshandelingen of bij het aannemen van de verordenen-
de rechtsnorm die ze hebben uitgevoerd, hebben zij niet tot gevolg dat de burger die deze 
rechtsmiddelen niet heeft  aangewend, zich met kennis van zaken en doelbewust ervan 
onthouden heeft dit te doen, daar dat alleen, in voorkomend geval, de oorzaak van de door 
die burger aangevoerde schade kan vormen; een dergelijke onthouding kan bijgevolg het 
oorzakelijk verband tussen de onwettig bevonden bestuurshandelingen en de aangevoerde 
schade niet verbreken.

De eiseres had betoogd dat haar onthouding om tegen de litigieuze belastingen geen 
rechtsmiddelen aan te wenden, gegrond was op de algemene en toen gewettigde overtui-
ging dat de belastingverordeningen waarop die aanslagen gegrond waren, wettig waren en 
dat de onwettigheid ervan pas na het verstrijken van de opeenvolgende wettelijke termij-
nen van beroep aan het licht was gekomen, met name ten gevolge van de arresten van 5 
januari 1994 van het Hof van Beroep te Luik en van 10 november 1994 van het Hof van 
Cassatie.

Het bestreden arrest, dat weigert rekening te houden met die algemene overtuiging, die 
achteraf is weerlegd door een ommekeer of een innovatie in de rechtspraak die niet rede-
lijkerwijs konden worden voorzien en die hebben plaatsgevonden na het verstrijken van 
de termijnen waarbinnen rechtsmiddelen konden worden aangewend tegen bestuurshande-
lingen waarvan het onwettig karakter laattijdig aan het licht is gekomen, miskent het alge-
meen beginsel van het recht op rechtszekerheid.

Het bestreden arrest, dat beslist dat die onthouding, om de redenen die het opgeeft, een 
eigen rechtsgrond vormt die het oorzakelijk verband tussen fout en schade verbreekt, mis-
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kent daarenboven het wettelijk begrip oorzaak en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10, 23 tot 31 en 288, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Eu-

ropese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet 
van 2 december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag van Maastricht, ondertekend op 7 
februari 1992 en goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, het Verdrag van Amster-
dam, ondertekend op 2 oktober 1997 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, en 
het Verdrag van Nice, ondertekend op 26 februari 2001 en goedgekeurd bij de wet van 7 
juni 2002;

het artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG) van de Raad van de Europese Ge-
meenschap van 17 mei 1977 inzake het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde;

algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht, dat met name is vastgelegd in de artike-
len 10, 226 tot 228 en 288, tweede lid, van het Verdrag, krachtens hetwelk de belasting-
plichtigen die een belasting in een Lidstaat betaald hebben, recht hebben op terugbetaling 
van die belasting indien deze is gevestigd en geheven in strijd met de regels van het ge-
meenschapsrecht;

algemeen beginsel  van  het  gemeenschapsrecht,  volgens  hetwelk  het  gemeenschaps-
recht voorrang heeft op het nationaal recht van elke Lidstaat, met name vastgelegd in de 
artikelen 1, 10 en 226 tot 228 van het Verdrag;

algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht, volgens hetwelk het gemeenschapsrecht 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde van de Lidstaten heeft, met name vastge-
legd in de artikelen 1, 10 en 189 van het Verdrag;

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de on-

verschuldigd betaalde bedragen, die met name gegrond is op het algemeen beginsel van 
het gemeenschapsrecht, krachtens hetwelk de belastingplichtigen die een belasting in een 
Lidstaat betaald hebben, recht hebben op terugbetaling van die belasting indien deze is 
vastgesteld en geïnd in strijd met de regels van het gemeenschapsrecht, op de volgende 
gronden:

"[De eiseres] meent dat de schending van de nationale en rechtstreeks toepasselijke su-
pranationale rechtsnormen die ze opsomt, haar het recht op de in de rubriek vermelde 
rechtsvordering geven;

De Europese rechtspraak die ze aanhaalt, vereist wat dat betreft echter niet alleen de 
schending van een communautaire rechtsnorm, maar ook een oorzakelijk verband tussen 
die schending en de schade, terwijl uit de voorgaande redenen volgt dat dit rechtstreeks 
verband niet bestaat, aangezien zij met een fiscaal beroep de eerbiediging van de geschon-
den bepalingen had kunnen afdwingen, maar zij dat beroep niet binnen de termijnen van 
openbare orde heeft ingesteld, zoals deze door de toepasselijke wetgeving zijn vastge-
steld;

In dit opzicht bestaat er geen grond om een prejudiciële vraag te stellen over de schen-
ding van het gemeenschapsrecht of van het Benelux-Verdrag, ongeacht de voorrang die 
deze rechtsnormen op ons nationaal recht genieten;

Wanneer zij het arrest van 30 mei 1991 van het Hof van Cassatie citeert (J.L.M.B., 
1992, 336), verliest zij daarenboven uit het oog dat daarin geen sprake was van een vesti-
ging van belasting, in tegenstelling tot deze zaak, waarin er voor elk aanslagjaar een wet-
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telijke titel bestond;
Wanneer  zij  dat  andere arrest  van 17 oktober  1988 van datzelfde  hof citeert  (A.C., 

1988-89, nr. 90), volgens hetwelk een betaling niet onverschuldigd is als ze haar oorzaak 
in de wet vindt, verliest zij tevens uit het oog dat, hoewel octrooien ondanks de fiscale au-
tonomie van de provincies over het algemeen verboden zijn, zij in deze zaak de juridische 
grondslag van de haar opgelegde belastingen niet regelmatig heeft aangevochten, zodat de 
betrokken betalingen hun wettelijke verantwoording vinden in de niet aangevochten titels 
die, bij gebrek aan een rechtsvordering om ze ongeldig te doen verklaren, zijn blijven be-
staan na de termijn die niet is aangewend om ze nietig te doen verklaren (vlg. Cass., 29 
april 1958, A.C., 1958, 677, en 21 september 1978, A.C., 1978-79, 92), zodat die bedra-
gen, die niet onverschuldigd zijn betaald, niet meer teruggevorderd kunnen worden (cf. 
Cass., 22 oktober 1992, R.G.F., 1993, 199);

[...] Wanneer [de eiseres] betoogt dat uit het belastingrecht geen geldige reden kan wor-
den afgeleid om zich te verzetten tegen de toepassing van de artikelen 1376 en 1377 van 
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot een belastingaanslag, ongeacht de nationale 
dan wel supranationale oorsprong van de geschonden rechtsnorm die tot de onverschul-
digde betaling aanleiding zou geven, houdt zij geen rekening met de volgende onderrich-
tingen, die nochtans van fundamenteel belang zijn:

- de beginselen van het burgerlijk recht beheersen het belastingrecht, zolang laatstge-
noemd recht niet uitdrukkelijk hiervan afwijkt (Cass., 9 juli 1931, Pas., I, 218);

- de belasting is, van nature uit, geen louter burgerrechtelijke schuld die aan alle regels 
van het Burgerlijk Wetboek onderworpen is (Cass. (verenigde kamers), 27 oktober 1886, 
Pas., I, 348);

- bij gebrek aan een regelmatig bezwaarschrift worden de belastingaanslagen definitief 
(cf. Cass., 29 april 1958, voormeld) en kunnen de onverschuldigd betaalde bedragen niet 
worden teruggevorderd (cf. Cass., 21 september 1978, voormeld);

- het is in beginsel verboden onrechtstreeks te doen wat niet rechtstreeks kan worden 
gedaan, zodat er, onder voorwendsel van terugvordering van het onverschuldigd betaalde, 
geen terugbetaling gevorderd kan worden zonder rechtsmiddelen aan te wenden en daarbij 
de belastingwetten te overtreden (cf. Feye, Cardijn en Roelandt, Procédure fiscale conten-
tieuse, 1958, nr. 431, p. 441 en 442);

- indien de stelling van [de eiseres] aanvaard werd, zou ze tot gevolg hebben dat de ter-
mijnen voor het indienen van een bezwaarschrift in belastingzaken niet langer van open-
bare orde zouden zijn, terwijl, zoals procureur-generaal Mesdach de ter Kiele in zijn con-
clusie vóór het arrest van 27 oktober 1886 vermeldde: 'toute l'économie de notre législati-
on, en matière d'imposition, résiste à ces revendications posthumes qui ne peuvent que jet-
er nos finances publiques dans la plus grande confusion; nul intérêt sérieux ne trouverait 
de prétexte à s'en plaindre'".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de litigieuze belastingverorde-

ning niet met het gemeenschapsrecht overeenstemde, op de volgende gronden:
"De provincieverordeningen van de provincie Luxemburg tot invoering van een belas-

ting op bosexploitatie zijn strijdig met de artikelen 28 en 29 van het Verdrag van Rome 
van 25 maart 1957, luidens welke 'kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en alle maatre-
gelen van gelijke werking tussen de Lidstaten verboden zijn';

De belasting van 6 pct. op de prijs van de bosexploitatie in de provincie Luxemburg 
heeft voor de betrokken ondernemingen een aanzienlijke kostenstijging tot gevolg gehad, 
hetgeen onvermijdelijk een weerslag heeft gehad op de prijs van het verkochte hout, zodat 
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de belasting een maatregel is met een gelijke werking als die van een kwantitatieve beper-
king op de uitwisseling van producten tussen België en andere Lidstaten;

[...] De provinciebelasting kan gelijkgesteld worden met de belasting over de toege-
voegde waarde en is strijdig met artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG)".

De  eiseres  vorderde  bijgevolg  de  terugbetaling  van  de  bedragen  die  de  provincie 
Luxemburg onrechtmatig had geïnd:

"Het Hof van Justitie heeft inzonderheid het volgende geoordeeld: 'il incombe aux juri-
dictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositi-
ons du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits 
qu'elles confèrent aux particuliers" (zie met name de arresten van 9 maart 1978, Simment-
hal, punt 16, 106/77, Rec., 629, en van 19 juni 1990, Factortame, punt 19, C-213/89, Rec., 
2433, alsook het arrest van 19 november 1991, Francovich, 6/90 en 9/90, p. 31, voormeld, 
p. 35, §32);

[...] Elke economische operator die verplicht is een belasting te betalen, heeft het recht 
deze terug te vorderen wanneer deze niet verenigbaar is met het gemeenschapsrecht (Hof 
van Justitie, 26 juni 1979, Pig en Bacon, zaakt 177/88, Jurispr., 1979, p. 2161; Amand, C., 
'Les  conséquences  de la  violation du droit  communautaire  en  fiscalité  belge',  R.G.F., 
1994, p. 127 e.v.);

[...] De grondslag van de vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is 
de schending van het gemeenschapsrecht en, meer bepaald, de directe werking van het ge-
meenschapsrecht op het nationaal recht;

[...] De terugvordering van de bedragen die betaald werden op grond van nationale be-
palingen die strijdig zijn met het gemeenschapsrecht, ligt in het verlengde van de directe 
werking van de communautaire bepalingen;

[...] Uit het belastingrecht kan geen geldige reden afgeleid worden om zich te verzetten 
tegen de toepassing van de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek in geval 
van terugvordering van het onverschuldigd betaalde, die niet alleen op een schending van 
het gemeenschapsrecht gegrond is, maar ook op een schending van de Belgische Grond-
wet;

Zelfs indien uitdrukkelijk afgeweken wordt van de rechtsvordering tot terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde, zou het hof [van beroep], voor het overige, die regel in 
dit geval niettemin moeten verwerpen, aangezien het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen herhaaldelijk  beslist  heeft  dat  de  privépersonen recht  op vergoeding 
hebben in alle gevallen waarin de Lidstaat het gemeenschapsrecht geschonden heeft (Hof 
van Justitie, 5 maart 1996, Brasserie du Pêcheur t/ Duitsland, Verenigd Koninkrijk t/ Fac-
tortame, samengevoegde zaken, C-46/93 en C-48/93, Rec., 1996, I, 1029)".

Het bestreden arrest verwerpt die vordering, op grond dat de eiseres niet het bij wet be-
paalde fiscaal beroep tegen de litigieuze belasting heeft ingesteld, dat, indien het gegrond 
was verklaard, haar van die belasting had vrijgesteld.

Het hof van beroep heeft verzuimd om de volle uitwerking van de voor dat hof aange-
voerde  bepalingen  van  het  gemeenschapsrecht  te  waarborgen  en  de  rechten  die  deze 
rechtsnormen aan privépersonen toekennen, te beschermen. Het hof van beroep heeft met 
name verzuimd te onderzoeken of de voorwaarde volgens welke de fiscale beroepen bin-
nen de bij wet bepaalde termijn van drie maanden ingesteld moesten worden alvorens te-
gen de Belgische Staat een rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd be-
taalde, gegrond op de schending van het gemeenschapsrecht, ingesteld kon worden, vere-
nigbaar is met de regels van het gemeenschapsrecht, volgens welke de Belgische nationa-
le procesregels niet minder gunstig mogen zijn dan die welke betrekking hebben op de ge-
lijkwaardige beroepen in het interne recht en niet zo opgesteld mogen worden dat ze het 
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de privépersonen praktisch onmogelijk of uitermate moeilijk maken om de vergoeding te 
verkrijgen van de schade die  zij  geleden hebben door  de schending van het  gemeen-
schapsrecht door de Staat.

Het bestreden arrest antwoordt aldus niet op de hiervoor vermelde middelen van de ei-
seres en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Volgens een algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht hebben de belastingplichti-

gen die een belasting in een Lidstaat betaald hebben, recht op terugbetaling van die belas-
ting indien deze is gevestigd en geïnd in strijd met de regels van het gemeenschapsrecht. 

Dat recht wordt beschouwd als het gevolg van en de aanvulling op de rechten die aan 
de rechtzoekenden worden toegekend door de regels van het gemeenschapsrecht, die ge-
schonden werden door de vestiging en de inning van de nationale belasting.

Bij gebrek aan een communautaire reglementering op de teruggave van onrechtmatig 
geïnde nationale belastingen, staat het aan de interne rechtsorde van elke Lidstaat om de 
bevoegde gerechten aan te wijzen en de procesregels in te voeren die betrekking hebben 
op de rechtsmiddelen die de effectiviteit moeten waarborgen van de rechten die het ge-
meenschapsrecht aan de belastingplichtigen toekent.

Die procesregels mogen niet ongunstiger zijn dan die welke betrekking hebben op ge-
lijkwaardige rechtsmiddelen die door het interne rechtsstelsel zijn ingevoerd en mogen 
niet zodanig worden opgesteld dat ze het de privépersonen praktisch onmogelijk of uiter-
mate moeilijk maken om de vergoeding te verkrijgen van de schade die zij geleden heb-
ben wegens de schending van het gemeenschapsrecht door een Lidstaat. Eén van die pro-
cesregels heeft betrekking op de termijn waarbinnen het beroep tot vergoeding van de ge-
leden schade moet worden ingesteld. Die termijn moet redelijk zijn en even lang zijn als 
die welke het interne recht voor gelijkwaardige rechtsmiddelen voorschrijft.

De nationale rechter moet bijgevolg de nationale procesregels die de effectiviteit van 
het gemeenschapsrecht kunnen aantasten, inzonderheid het verkrijgen, door een privéper-
soon, van het herstel van een dergelijke schade, buiten toepassing laten.

Zo verzet het gemeenschapsrecht zich tegen de toepassing van een nationale fiscale 
procesregel die de nationale rechter, die kennisneemt van een geschil dat tot zijn bevoegd-
heid behoort, zou verbieden uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een handeling 
van nationaal recht met een bepaling uit het gemeenschapsrecht, louter en alleen op grond 
dat de rechtzoekende die laatstgenoemde bepaling niet  binnen een korte procestermijn 
heeft aangevoerd.

Wanneer privépersonen voor de nationale gerechten van een Lidstaat vorderingen in-
stellen die strekken tot terugbetaling van nationale belastingen die in strijd met het ge-
meenschapsrecht zijn geïnd of tot vergoeding van de schade die veroorzaakt werd door 
een schending van het gemeenschapsrecht, welke vorderingen onderworpen zijn aan nati-
onale procesregels, die de eisers met name kunnen verplichten met een redelijke spoed te 
handelen om de schade te voorkomen of de omvang ervan te beperken, verzet het ge-
meenschapsrecht zich er bijgevolg tegen dat een rechtscollege van een Lidstaat een vorde-
ring  verwerpt  of  inperkt  die  een in  een Lidstaat  verblijvende  rechtzoekende  voor  dat 
rechtscollege heeft ingesteld tot terugbetaling of vergoeding van het financiële verlies dat 
hij geleden heeft door de betaling van een belasting, alleen op grond dat hij de belasting-
administratie niet gevraagd heeft het belastingstelsel te kunnen genieten dat hem van de 
verplichting tot betaling van die belasting zou hebben ontheven en dus niet de rechtsmid-
delen heeft aangewend die hem door het nationale recht ter beschikking zijn gesteld om 
de afwijzende beslissingen van de belastingadministratie te betwisten.

In dit geval werd de schending, door de litigieuze belasting die is ingevoerd door de 
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wetten van 5 juli 1871 en 23 december 1986, van de artikelen 23 tot 31, inzonderheid 28 
en 29 van het Verdrag van Rome, aan het licht gebracht door het arrest van 5 januari 1994 
van het Hof van Beroep te Luik in de zaak tussen Kervyn en de Belgische Staat.

Het hof van beroep, dat beslist dat het feit dat de belastingplichtige de hem tegen een 
provinciebelasting toegekende beroepen niet heeft ingesteld, in het kader van een aanspra-
kelijkheidsvordering die voor de gewone rechter ingesteld wordt tegen de overheid die de 
litigieuze belasting heeft ingevoerd, het oorzakelijk verband tussen de fout en de daaruit 
voortvloeiende schade verbreekt, terwijl de fout, die bestaat in de onverenigbaarheid van 
die belasting met het gemeenschapsrecht, aan het licht is gekomen na het verstrijken van 
de termijn van drie maanden waarbinnen het door de Belgische belastingwetten voorge-
schreven beroep moest worden ingesteld, miskent het algemeen beginsel van gemeen-
schapsrecht  volgens hetwelk de privépersonen recht  hebben op de vergoeding van de 
schade die veroorzaakt werd door een schending van het gemeenschapsrecht, in zoverre 
dat beginsel impliceert dat de nationale procesregels het de privépersonen niet praktisch 
onmogelijk of uitermate moeilijk mogen maken om de vergoeding te verkrijgen van de 
schade die zij hebben geleden ten gevolge van de schending van het gemeenschapsrecht 
door de Staat.

Door die beslissing miskent het hof van beroep daarenboven en bijgevolg de andere be-
ginselen van het gemeenschapsrecht en schendt het de bepalingen van het Verdrag van 
Rome, alsook artikel 33 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388 (EG) van 17 mei 1977 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschappelijk stelsel van belas-
ting over de toegevoegde waarde, waarvan de eiseres de schending heeft aangevoerd.

Het Hof van Cassatie is, net als elke nationale rechter, bevoegd om vast te stellen dat 
een nationale rechtsregel niet verenigbaar is met een of meerdere regels van het gemeen-
schapsrecht met directe werking en om hieruit af te leiden dat die nationale regel geen uit-
werking meer heeft.

Subsidiair, en in zoverre een dergelijke vaststelling de uitlegging van de toepasselijke 
regels van het gemeenschapsrecht vereist, verantwoordt het middel dat aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen de twee prejudiciële vragen gesteld worden die 
in het dictum van het verzoekschrift worden vermeld, en dit overeenkomstig artikel 234 
van het Verdrag van Rome, zoals geconsolideerd door het Verdrag van Amsterdam.

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de eiseres tot teruggave 

van het  onverschuldigd betaalde,  verklaart  die  vordering ongegrond,  met  name op de 
gronden [die zijn weergegeven in het derde middel].

Grieven
Eerste onderdeel
Volgens de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, geeft een onverschul-

digde betaling recht op terugbetaling, tenzij  wanneer die betaling berust  op een eigen 
rechtsgrond die op zich volstaat om haar te verantwoorden.

Het bestreden arrest beslist dat er geen rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen 
de schending van het gemeenschapsrecht die de eiseres aanvoert tot staving van haar stel-
ling dat de betalingen die zij verricht had, onverschuldigde betalingen waren, en verant-
woordt die beslissing met de vermelding dat dit rechtstreeks verband niet bestaat omdat 
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de eiseres op grond van een fiscaal beroep de eerbiediging van de geschonden bepalingen 
had kunnen afdwingen maar dat beroep niet heeft ingesteld.

Het stelt aldus niet vast dat de eiseres zonder de aanneming van de onwettig bevonden 
belastingverordeningen en zonder de aanneming van de beslissingen tot belastingheffing 
die ter uitvoering van die verordeningen zijn genomen, de betalingen niet zou hebben ver-
richt.

Een titel van betaling die objectief onwettig is, al is die definitief geworden bij gebrek 
aan een beroep tot  nietigverklaring,  is  geen wettelijke  titel  die  een eigen rechtsgrond 
vormt die op zich volstaat om de betaling te verantwoorden. Het bestreden arrest, dat het 
tegendeel beslist, schendt de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid impliceert met name dat de 

burger die vertrouwen heeft gesteld in de hem betreffende bestuurshandelingen, die de al-
gemene overtuiging met betrekking tot de wettigheid ervan heeft gedeeld en zich bijge-
volg ervan onthouden heeft tegen die handelingen rechtsmiddelen in te stellen binnen de 
wettelijke termijnen, de mogelijkheid niet ontzegd kan worden een rechtsregel aan te voe-
ren die de onwettigheid van een verordenende of administratieve akte vaststelt, welke ge-
bleken is uit een ommekeer of een innovatie in de rechtspraak die niet redelijkerwijs te 
voorzien zijn, op grond dat de wettelijke termijnen waarbinnen tegen die akten rechtsmid-
delen kunnen worden aangewend, verstreken zijn en dat deze reeds vóór die ommekeer of 
innovatie verstreken waren.

Al hebben een dergelijke ommekeer of innovatie, in abstracto, een verklarend karakter 
en brengen ze een onwettigheid aan het licht die verondersteld wordt te hebben bestaan bij 
het aannemen van dergelijke bestuurshandelingen of bij het aannemen van de verordenen-
de rechtsnorm die ze hebben uitgevoerd, hebben zij niet tot gevolg dat, wanneer de burger 
die rechtsmiddelen niet aanwendt, hij zulks met kennis van zaken en doelbewust doet, ter-
wijl dat alleen, in voorkomend geval, de oorzaak van de door die burger aangevoerde 
schade kan zijn; een dergelijke onthouding kan bijgevolg het oorzakelijk verband tussen 
de onwettig bevonden bestuurshandelingen en de onverschuldigde betaling niet verbre-
ken.

Het verzuim om binnen de wettelijke termijn een beroep in te stellen tegen een onwetti-
ge aanslag, is alleen een rechtsgrond die volstaat om het onverschuldigd karakter van de 
belasting uit te sluiten, wanneer het voortvloeit uit een weloverwogen en doelbewuste be-
slissing.

De eiseres had betoogd dat haar onthouding om tegen de litigieuze belastingen geen 
rechtsmiddelen aan te wenden, gegrond was op de algemene en toen gewettigde overtui-
ging dat de belastingverordeningen waarop die aanslagen gegrond waren, wettig waren en 
dat de onwettigheid ervan pas na het verstrijken van de opeenvolgende wettelijke termij-
nen van beroep aan het licht was gekomen, met name ten gevolge van de arresten van 5 
januari 1994 van het Hof van Beroep te Luik en van 10 november 1994 van het Hof van 
Cassatie.

Het bestreden arrest, dat weigert rekening te houden met die algemene overtuiging, die 
achteraf is weerlegd door een ommekeer of een innovatie in de rechtspraak die niet rede-
lijkerwijs konden worden voorzien en die hebben plaatsgevonden na het verstrijken van 
de termijnen waarbinnen rechtsmiddelen konden worden aangewend tegen bestuurshande-
lingen waarvan het onwettig karakter laattijdig aan het licht is gekomen, miskent het alge-
meen beginsel van het recht op rechtszekerheid.

Het bestreden arrest stelt niet vast dat de eiseres zich weloverwogen en doelbewust er-
van onthouden heeft die rechtsmiddelen in te stellen. Het miskent aldus het begrip eigen 
rechtsgrond, die de enige voorwaarde vormt om het onverschuldigd karakter van een beta-
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ling uit te sluiten, schendt de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kent het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het  bestreden arrest  stelt  vast  "dat  de [eiseres],  op grond van de  artikelen 

1376, 1377 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de terugbetaling vordert van de 
voor de aanslagjaren 1983 tot 1994 betaalde indirecte belastingen op bossen en 
wouden, die zijn gestemd of goedgekeurd door de andere partijen in het geschil, 
waartegen zij geen bezwaarschrift heeft ingediend maar die door het Hof van 
Cassatie, in het kader van een door een andere belastingplichtige ingeleide pro-
cedure, zijn aangemerkt als verboden octrooien die tevens in strijd zijn met het 
vrije verkeer van goederen en met de regels van mededinging".

Eerste middel
Eerste onderdeel
Uit de conclusie die, volgens dat onderdeel, door het bestreden arrest niet be-

antwoord wordt, blijkt niet dat de eiseres voor het hof van beroep heeft aange-
voerd dat aan haar vordering tot schadevergoeding, gegrond op de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, tegengeworpen wordt dat zij tegen de aan-
slag in de litigieuze belasting niet tijdig het bij de wet bepaalde fiscaal beroep 
heeft ingesteld, wat erop zou neerkomen dat uitwerking verleend wordt aan een 
nationale procesregel die het een privépersoon praktisch onmogelijk of uitermate 
moeilijk zou maken de vergoeding te verkrijgen van een schade die voortvloeit 
uit de schending van het gemeenschapsrecht door de Staat.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Uit de omstandigheid dat de strijdigheid van de litigieuze belasting met het ge-

meenschapsrecht pas voor het eerst is vastgesteld door de rechterlijke beslissing 
die het onderdeel vermeldt, kan niet worden afgeleid dat de fout, bestaande in die 
schending van het gemeenschapsrecht door de verordening die deze belasting 
vestigt, pas zou zijn opgetreden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de 
eiseres haar fiscaal beroep waarover zij beschikte met betrekking tot de eerdere 
aanslagjaren, had moeten instellen.

Het onderdeel, dat op grond van die gevolgtrekking de miskenning aanvoert 
van het algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht krachtens hetwelk elke 
Lidstaat gehouden is tot vergoeding van de schade die een privépersoon geleden 
heeft door de schending van het gemeenschapsrecht door die Staat, kan in zover-
re niet worden aangenomen.

De andere grieven die dat onderdeel vermeldt, zijn afgeleid uit de vergeefs 
aangevoerde miskenning van dat beginsel, zodat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is.

De prejudiciële vragen die tot staving van dat onderdeel worden aangevoerd, 
dienen bijgevolg niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
gesteld te worden.

Tweede middel
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Het bestreden arrest, dat vaststelt dat [de eiseres] niet "de aan de belasting-
plichtigen toegekende rechtsmiddelen binnen de bij wet bepaalde termijnen van 
openbare orde" heeft ingesteld, beslist dat, "zelfs als de betrokken overheden een 
fout hebben begaan zonder dat er sprake kan zijn van een onoverkomelijke dwa-
ling en de [eiseres] schade heeft geleden door de aanneming en goedkeuring van 
de litigieuze verordening, het oorzakelijk verband tussen die bestanddelen [...] 
toch verbroken wordt", op grond dat "de [eiseres] in dit geval wel degelijk tijdig 
een geldig gemotiveerd fiscaal beroep had kunnen instellen, zelfs al was de on-
wettigheid van de betrokken belasting destijds nog niet door een rechter vastge-
steld, aangezien de Raad van State niet de enige instantie is waarvoor een derge-
lijke onwettigheid kan worden aangevoerd".

Eerste onderdeel
Het bestreden arrest, dat uit de redenen die weergegeven worden in de aanhef 

van het antwoord op het middel, afleidt " dat, hoewel er in die zaak tegen de be-
lastingheffende overheid een aansprakelijkheidsvordering op grond van de arti-
kelen  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk  Wetboek  kon  worden  ingesteld,  die 
rechtsvordering bijgevolg, gezien de toedracht van de zaak, alleen kan worden 
afgewezen op grond van de [concrete] toepassingsvoorwaarden van die artike-
len", en zich ertoe beperkt het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de 
aangevoerde fout en de vermeende schade te verwerpen, zonder de aanwending 
van een fiscaal beroep als een voorwaarde te beschouwen die losstaat van die op 
grond waarvan de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor het aannemen 
van een belasting die strijdig is met het gemeenschapsrecht, schendt geen enkele 
van de in dit onderdeel bedoelde grondwettelijke en wettelijke bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel samen
Het bestreden arrest, dat niet uitsluit "dat de [eiseres] schade heeft geleden 

door de aanneming en goedgekeurd en goedkeuring van de litigieuze verorde-
ning", beslist dat die schade voortvloeit "uit een eigen rechtsgrond die geen ver-
band houdt met de betaling, met name het feit dat hij de aan de belastingplichti-
gen toegekende rechtsmiddelen niet binnen de bij wet bepaalde termijnen van 
openbare orde heeft ingesteld", terwijl het voor de eiseres niet onmogelijk was 
geweest om tijdig een rechtsgeldig beroep in te stellen.

Aangezien uit de bepalingen waarvan het derde onderdeel de schending aan-
voert, blijkt dat, bij gebrek aan een beroep van de belastingplichtige tegen de in-
kohiering van een belasting of heffing, deze definitief ten laste van de belasting-
plichtige moet blijven, al is die aanslag gegrond op een bepaling die strijdig is 
met een hogere norm, verantwoordt  het  bestreden arrest  aldus zijn  beslissing 
naar recht volgens welke er geen oorzakelijk verband tussen de fout en de aange-
voerde schade bestaat.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt met de in aanhef van het antwoord op het mid-

del weergegeven redenen op de in dit onderdeel bedoelde conclusie, door ze te-
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gen te spreken.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vijfde onderdeel
De toepassing van het in dit onderdeel bedoelde algemeen rechtsbeginsel kan 

onmogelijk voorrang krijgen op de toepassing van de wettelijke bepalingen die 
de  uitoefening,  door  de  belastingplichtigen,  van  de  hun  bij  wet  toegekende 
rechtsmiddelen aan termijnen van openbare orde onderwerpen.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
Zoals in het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel is gezegd, 

bevat de in dit onderdeel bedoelde conclusie niet het middel dat het bestreden ar-
rest volgens de eiseres niet beantwoordt.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Om de in het antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel gegeven 

reden kan het onderdeel niet worden aangenomen en bestaat er geen grond om de 
tot staving van dat onderdeel voorgestelde prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen.

Vierde middel
Eerste onderdeel
De beginselen van het burgerlijk recht betreffende de terugvordering van het 

onverschuldigd betaalde zijn slechts van toepassing op belastingzaken in zoverre 
de belastingwetten noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend hiervan afwijken.

Het  bestreden arrest,  dat  beslist  dat  de  eiseres  "in  deze  zaak de  juridische 
grondslag van de haar opgelegde belastingen niet regelmatig heeft aangevochten, 
zodat de betrokken betalingen hun wettelijke verantwoording vinden in de niet 
aangevochten titels die, bij gebrek aan een rechtsvordering om ze ongeldig te 
doen verklaren, zijn blijven bestaan na de termijn die niet is aangewend om ze 
nietig te doen verklaren", verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht die "die 
bedragen, die niet onverschuldigd zijn betaald, niet [...] teruggevorderd kunnen 
worden".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel  dat  volgens dit  onderdeel  miskend wordt,  kan 

niet verantwoorden dat van de wet afgeweken zou worden.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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23 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advocaten: 
mrs. Mahieu, Wouters en Van Ommeslaghe.

Nr. 390

2° KAMER - 24 juni 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - DWANGSOM

2º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING INGEDIEND 
VOORALEER DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID HAAR BEVOEGDHEDEN KON UITOEFENEN - 
INWINNEN VAN VOORAFGAAND ADVIES DOOR DE RECHTER

1º en 2° Artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, houdt niet in dat aan de burgerlijke partij  
die  het  herstel  in  de oorspronkelijke staat  ten laste van de beklaagde bekomt,  geen 
dwangsom kan worden toegekend. (Art. 1385bis Ger.W.; Artt. 149, §1 en 150 Decr. Vl. 
Parlement 18 mei 1999)

3º Er bestaat geen verplichting voor de rechter om het voorafgaand advies van de Hoge 
Raad  voor  het  Herstelbeleid  in  te  winnen  voor  herstelvorderingen  die  door  de  
Stedenbouwkundig  Inspecteur  werden  ingesteld  vooraleer  de  Hoge  Raad  voor  het 
Herstelbeleid effectief haar bevoegdheden kon uitoefenen1. (Art. 149, §1 en 198bis Decr. 
Vl. Parlement 18 mei 1999)

(SCHELDELAND B.V.B.A. e.a. T. MILIEUFRONT OMER WATTEZ V.Z.W.)

ARREST

(A.R. P.08.0179.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 21 december 2007.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
De eisers II voeren in een memorie eveneens vier gelijkluidende middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie:  Cass.,  5  sept.  2006,  A.R.  P.06.0475.N,  A.C. 2006,  nr.  387;  Cass.,  5  sept.  2006,  A.R. 
P.06.0543.N, A.C. 2006, nr. 388; Cass., 5 juni 2007, A.R. P.06.0543.N, A.C. 2007, nr. 294; Gw. H., 
nr. 71/2007, 26 april 2007, B.S. 13 juni 2006, 32.006.
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Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149, §1, en 150 Stedenbouwde-

creet 1999: op vordering van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur en 
van de burgerlijke partij spreken de appelrechters een verschillende herstelmaat-
regel uit en koppelen die aan de verbeurte van een verschillende dwangsom.

2. Anders dan het middel aanvoert, bevelen de appelrechters op vordering van 
de eerste verweerster, burgerlijke partij,  geen herstelmaatregel die afwijkt van 
het door de tweede verweerder, eiser tot herstel, bekomen herstel.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3. Artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 houdt niet in dat aan de burgerlij-

ke partij die het herstel in de oorspronkelijke staat ten laste van de beklaagde be-
komt, geen dwangsom kan worden toegekend.

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 149, §1 en 198bis, tweede 

lid, Stedenbouwdecreet 1999 alsook van de artikelen 10 en 11 Grondwet: het be-
streden arrest oordeelt met toepassing van artikel 198bis geen voorafgaand ad-
vies  van de Hoge Raad voor  het  Herstelbeleid te  moeten inwinnen alhoewel 
sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof de 
verplichting tot het inwinnen van dit advies overeenkomstig artikel 149, §1, Ste-
denbouwdecreet 1999 van algemene toepassing is; er anders over oordelen leidt 
tot een grondwettelijk niet te verantwoorden onderscheid.

9. Anders dan het middel aanvoert, bestaat geen verplichting voor de rechter 
om voormeld advies in te winnen voor herstelvorderingen die door de Steden-
bouwkundig Inspecteur werden ingesteld vooraleer de Hoge Raad voor het Her-
stelbeleid effectief haar bevoegdheden kon uitoefenen. Bij arrest nr. 71/2007 van 
26 april 2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 198bis Stedenbouw-
decreet 1999 aldus de artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt.

Het middel faalt naar recht.
De voorgestelde prejudiciële vraag wordt niet gesteld.
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 juni 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. T. De Wulf, Gent en S. Naeyaert, Gent.

Nr. 391

2° KAMER - 24 juni 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
BESCHIKKING VAN VERWIJZING - BEGRIP - GEVOLG

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE VASTSTELT DAT DE RECHTSPLEGING NIET KAN 
GEREGELD WORDEN - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER - 
BESCHIKKING DIE VASTSTELT DAT DE RECHTSPLEGING NIET KAN GEREGELD WORDEN - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - INVERDENKINGGESTELDE - HOGER BEROEP - GELIJKHEIDSBEGINSEL

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - INVERDENKINGGESTELDE - HOGER BEROEP - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - INVERDENKINGGESTELDE - 
HOGER BEROEP - GELIJKHEIDSBEGINSEL

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - INVERDENKINGGESTELDE - 
HOGER BEROEP - GELIJKHEIDSBEGINSEL

1º,  2°  en  3°  De  beschikking  van  de  raadkamer  waarbij  wordt  vastgesteld  dat  de 
rechtspleging niet kan geregeld worden is geen verwijzingsbeschikking zoals bedoeld in  
artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering, waartegen de inverdenkinggestelde hoger  
beroep en vervolgens onmiddellijk cassatieberoep kan instellen1. 

4º, 5°, 6° en 7° De beperking die artikel 135, tweede lid Wetboek van Strafvordering stelt  
aan het recht van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikkingen 
van de raadkamer, schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet  
niet2. 

(V. T. RUSTOORD HUIZE NAZARETH V.Z.W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0339.N)

1 Cass., 15 mei 2007, A.R. P.07.0268.N, A.C. 2007, nr. 251.
2 Arbitragehof 30 mei 2001, nr. 69/2001, B.S. 11 sept. 2001, 30540; 11 jan. 2007, nr. 7/2007, B.S. 6 
maart 2007 (eerste uitgave), 11064. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 februari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
Tegen de eiser en anderen werd op 16 januari 1996 een gerechtelijk onderzoek 

ingesteld, onderzoek nummer 515/96 van onderzoeksrechter M., wegens mede-
daderschap aan A. valsheid in geschrifte en gebruik, B. subsidiefraude, C. mis-
bruik van vertrouwen en D. omkoping.

In zijn schriftelijke vordering van 21 december 2006 vorderde de procureur 
des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven de raadkamer, onder 
meer wat de eiser betreft, vast te stellen dat de strafvordering vervallen is door 
verjaring. De eiser werd verwittigd van de vaststelling van de zaak voor de raad-
kamer op 23 februari 2007. Op die zitting van de raadkamer riep ook de eiser in 
schriftelijke conclusie de verjaring van de strafvordering in.

De beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven van 1 juni 2007 oordeelt onder meer dat er intrinsieke band van samen-
hang bestaat  tussen de gerechtelijke onderzoeken nummer 515/96 van onder-
zoeksrechter M. en nummer 28/04 van onderzoeksrechter V. I., dat de rechtsple-
ging om die reden niet kan geregeld worden en dat het dossier opnieuw overge-
maakt wordt aan de procureur des Konings om te handelen als naar recht.

Het bestreden arrest verklaart de door inverdenkinggestelden, waaronder de ei-
ser, tegen deze beschikking ingestelde hogere beroepen niet ontvankelijk om vol-
gende redenen:

"Noch artikel 135, §2, van het Wetboek van strafvordering, noch enige andere 
wetsbepaling, [voorzien in] het hoger beroep van de inverdenkinggestelde (...) 
tegen een beschikking waarbij de raadkamer vaststelt dat de rechtspleging niet 
kan geregeld worden, en het dossier opnieuw overmaakt aan de procureur des 
Konings om te handelen als naar recht;

Krachtens artikel 135, §2, van het Wetboek van strafvordering kan de inver-
denkinggestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artike-
len 129 en 130 van dit wetboek hoger beroep instellen - onverminderd het in arti-
kel 539 beoogde rechtsmiddel - en onder de strikte daarin gestelde voorwaarden;

Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek 
van strafvordering, dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechts-
pleging wordt geregeld; een beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt 
dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen verwijzingsbeschikking (zie Cass. 
15 mei 2007, nr. P.07.0268.N, www.cass.be);

De hogere beroepen van (...) zijn onontvankelijk;
Hierdoor worden de rechten van verdediging van de inverdenkinggestelden 

niet het gedrang gebracht; ze zullen immers alle gewenste middelen kunnen in-



Nr. 391 - 24.6.08 HOF VAN CASSATIE 1649 

roepen, ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging;"
III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Vooraf 
1. Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, §2, Wetboek van Strafvordering 

volgt dat de inverdenkinggestelde slechts een onmiddellijk cassatieberoep kan 
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak 
doet op zijn hoger beroep tegen hetzij een beschikking van de raadkamer die uit-
spraak deed over een exceptie van onbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 539 
Wetboek van Strafvordering, hetzij tegen de beschikking die hem naar de politie-
rechtbank of de correctionele rechtbank verwees overeenkomstig artikel 129 of 
130 Wetboek van Strafvordering. Tegen een andere beschikking van de raadka-
mer of een ander arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling kan de inver-
denkinggestelde geen hoger beroep, respectievelijk onmiddellijk cassatieberoep 
instellen.

De ontvankelijkheid van het cassatieberoep hangt hier dus af van de ontvanke-
lijkheid van het hoger beroep.

Eerste onderdeel van het middel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 135, §2, Wetboek van Straf-

vordering: in zoverre de appelrechters op grond van de hoger geciteerde overwe-
ging en na impliciet doch zeker te hebben geoordeeld dat een beschikking waar-
bij de raadkamer vaststelt dat de rechtspleging niet kan geregeld worden niet valt 
onder het wettelijk begrip "verwijzingsbeschikking", welk door hen wordt om-
schreven als "een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld", het ho-
ger  beroep van de  eiser  onontvankelijk  verklaren,  is  hun beslissing niet  naar 
recht verantwoord. 

3.  Zoals de appelrechters hebben geoordeeld is  een beschikking waarbij de 
raadkamer vaststelt dat de rechtspleging niet kan geregeld worden, geen verwij-
zingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel van het middel
4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet: in 

zoverre de appelrechters in het bestreden arrest beslissen tot de onontvankelijk-
heid van het hoger beroep dat door de eiser in zijn hoedanigheid van inverden-
kinggestelde werd ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer, welke door 
hen niet als  een verwijzingsbeschikking wordt gekwalificeerd,  vermochten zij 
hun beslissing niet naar recht te verantwoorden op grond van artikel 135, §2, 
Wetboek van Strafvordering, vermits deze wetsbepaling, samengelezen met arti-
kel 135, §1, Wetboek van Strafvordering, een schending inhoudt van het grond-
wettelijk gelijkheidsbeginsel. 

In ondergeschikte orde verzoekt de eiser alleszins aan het Grondwettelijk Hof 
volgende prejudiciële vraag te willen stellen: 

"Schendt artikel 135, §2, van het Wetboek van Strafvordering, samengelezen 
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met artikel 135, §1, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre het voor de inverdenkinggestelde - in tegenstelling 
met het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij - geen hoger beroep toelaat 
tegen een beschikking, waarin de raadkamer een exceptie die leidt tot het verval 
van de strafvordering (of een exceptie van onontvankelijkheid van de strafvorde-
ring, dan wel een exceptie van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zoals be-
doeld in artikel 131, §1 van het Wetboek van Strafvordering) verwerpt, doch de 
inverdenkinggestelde vooralsnog niet verwijst naar het vonnisgerecht, omdat ze 
oordeelt dat de procedure nog niet kan worden geregeld".

5. Het middel berust op de aanname dat de beperking die artikel 135, §2, Wet-
boek van Strafvordering stelt aan de mogelijkheden van hoger beroep vanwege 
de inverdenkinggestelde tegen beschikkingen van de raadkamer, terwijl overeen-
komstig artikel 135, §1, van hetzelfde wetboek het openbaar ministerie en de 
burgerlijke partij hoger beroep kunnen instellen tegen alle beschikkingen van de 
raadkamer, het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet miskent. 

6. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 69/2001 van 30 mei 2001, 
reeds in antwoord op een prejudiciële vraag voor recht gezegd:

"Artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij Wet 12 
maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het op-
sporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, schendt de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet in zoverre het de inverdenkinggestelde slechts toestaat ho-
ger beroep in te stellen tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer op 
grond van onbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg of van de onder-
zoeksrechter, op grond van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering 
of op grond van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die betrekking 
hebben op de verwijzingsbeschikking of die een invloed hebben op een hande-
ling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, terwijl eenzelfde beperking 
van middelen niet geldt voor het hoger beroep van het openbaar ministerie en de 
burgerlijke partij tegen de beschikkingen van de raadkamer".

Aldus schendt de beperking die artikel 135, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering stelt aan het recht van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
beschikkingen van de raadkamer, het gelijkheidbeginsel van de artikelen 10 en 
11 Grondwet niet.

7. Het onderdeel faalt derhalve naar recht en er is ook geen grond tot het stel-
len van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Besluit
8. Eisers cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
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de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Y. Nelissen-Grade, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 392

2° KAMER - 24 juni 2008

MISDRIJF — DEELNEMING - VOORWAARDE

De strafbare deelneming van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek vereist onder meer dat de  
mededader ervan weet heeft dat een misdrijf wordt gepleegd1.

(V. T. Y. Mertens in hoedanigheid van curator van het faillissement van KAIL N.V.)

ARREST

(A.R. P.08.0433.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 13 februari 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 66, 67, 489bis, 489ter, 

489quinquies en 492bis Strafwetboek: de beslissing van de appelrechters waarbij 
de eiser op grond van de feiten van de telastleggingen D, E.I.a, E.II.a en E.II.b 
veroordeeld wordt op burgerlijk gebied, is niet naar recht verantwoord. 

2. De strafbare deelneming van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek vereist on-
der meer dat de mededader ervan weet heeft dat een misdrijf wordt gepleegd.

3. De appelrechters achten de eiser als mededader schuldig aan de feiten van 
de telastleggingen A en B (valsheid in de oprichtingsakte van de nv Kail), D 
(niet-tijdige aangifte van faillissement), E.I.a (misbruik van vennootschapsgoe-
deren) en E.II.a en b (verduistering of verberging van activa).

Ze overwegen in dit verband: "Door met bedrieglijk opzet als bestuurder de nv 
Kail op te richten goed wetende dat niet hij maar [een medebeklaagde] de be-
stuurder was, heeft [de eiser] de mogelijkheid gelaten aan [de medebeklaagde] il-
legale handelingen te stellen ten koste van de vennootschap en is hij als bestuur-
der in rechte verantwoordelijk voor deze illegale handelingen gesteld door [de 
medebeklaagde]. Het feit dat deze illegale handelingen dateren van nadat [de ei-
ser] als werknemer van de nv Katelijnse Vleesmarkt niet meer tewerk gesteld 

1 Cass., 12 sept. 2006, A.R. P.06.0416.N, A.C. 2006, nr. 406. 
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was, is irrelevant en doet geen afbreuk aan de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van [de eiser] als bestuurder van de nv Kail die naliet toezicht op de ven-
nootschap uit te oefenen".

Op grond van deze overwegingen achten de appelrechters de eiser schuldig 
voor de feiten van D (niet-tijdige aangifte van faillissement), E.I.a (misbruik van 
vennootschapsgoederen) en E.II.a en b (verduistering of verberging van activa) 
waarvan hij geen weet had. Zij verantwoorden derhalve zijn veroordeling op ci-
vielrechtelijk gebied niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Tweede en derde onderdeel
4. De onderdelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoe-

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

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de 

verweerder tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest. 
Verwerpt het cassatieberoep op strafgebied. 
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten en laat de overige helft 

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

24 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 393

2° KAMER - 24 juni 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 4, 5° WET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERINGSGROND - DRAAGWIJDTE

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - DRAAGWIJDTE VAN DE WEIGERINGSGROND 
VAN ARTIKEL 4, 5° WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MELDING VAN DE NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE

1º  en  2°  De  bepaling  van  artikel  4,  5°  Wet  Europees  aanhoudingsbevel  houdt  een 
weigeringsgrond in met betrekking tot het bestaan van ernstige redenen op grond van  
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concrete elementen dat de uitvaardigende staat van het Europees aanhoudingsbevel de  
fundamentele rechten van de betrokken persoon in gevaar zou brengen1. 

3º Geen wetsbepaling vereist dat als het proces-verbaal van de rechtszitting van de kamer  
van inbeschuldigingstelling melding maakt van de neerlegging van een conclusie, deze 
neerlegging nogmaals zou worden vermeld in de uitspraak2.

(Z.)

ARREST

(A.R. P.08.0967.N)

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

mer van inbeschuldigingstelling, van 12 juni 2008.
De eiser voert in een meorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. Het middel voert schending aan van artikel 4,5°, Wet Europees Aanhou-

dingsbevel: de appelrechters oordelen ten onrechte dat artikel 6 EVRM niet van 
toepassing is op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken over de tenuitvoer-
legging van een Europees aanhoudingsbevel, ofschoon voormelde wetsbepaling 
uitdrukkelijk naar de toepassing van dit artikel verwijst.

2. Artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "De tenuitvoerleg-
ging van een Europees aanhoudingsbevel wordt in volgende gevallen geweigerd: 
(...) ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van 
de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het Verdrag 
van de Europese Unie".

3. Door te oordelen dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op de onder-
zoeksgerechten die zich uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel schenden de appelrechters artikel 4.5°, Wet Europees Aanhou-
dingsbevel niet. Deze bepaling houdt immers een weigeringsgrond in met betrek-
king tot het bestaan van ernstige redenen op grond van concrete elementen dat de 
uitvaardigende staat de fundamentele rechten van de betrokken persoon in ge-
vaar zou brengen.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden ar-

1 Cass., 27 juni 2007, A.R. P.07.0867.F, A.C. 2007, nr. 363.
2 Zie Cass., 2 april 2003, A.R. P.03.0446.F, A.C. 2003, nr. 223; 7 april 2004, A.R. P.04.0260.F, A.C. 
2004, nr. 192. 
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rest maakt geen melding van de conclusie van de eiser en beantwoordt niet eisers 
grief dat ten gevolge van het aangetekende verzet het Europees aanhoudingsbe-
vel zelf geen grond meer heeft, en aldus nietig is.

5. Het proces-verbaal van de rechtszitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling maakt melding van de neerlegging van een conclusie voor de eiser. Arti-
kel 149 Grondwet noch enige andere wetsbepaling vereisen dat deze neerlegging 
nogmaals zou worden vermeld in de uitspraak. 

In zoverre faalt het middel naar recht.
6. Voor het overige oordelen de appelrechters eensdeels, dat het hen enkel toe-

komt de wettelijke verificaties te verrichten zoals door de wet opgelegd, ander-
deels "dat niet blijkt dat het ingestelde verzet reeds ontvankelijk zou zijn ver-
klaard,  zodat het buitenlands veroordelend vonnis vooralsnog niet  voor onbe-
staande vermag te worden gehouden, te meer de [eiser] ter terechtzitting via zijn 
raadsman verklaarde dat de zaak op verzet pas op 3 september 2008 wordt be-
handeld".

Zij beantwoorden aldus eisers conclusie.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

24 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. G. De Smedt, Dendermonde.

Nr. 394

2° KAMER - 24 juni 2008

1º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - BESTANDDELEN - ARTIKEL 322 STRAFWETBOEK

2º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - VOORWERP

3º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - LID OF AANSTOKER - MOREEL BESTANDDEEL

4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VERENIGING VAN 
BOOSDOENERS

5º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - AANSLAGEN OP PERSONEN OF EIGENDOMMEN DIE MISDADEN OF WANBEDRIJVEN ZIJN 
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- ELEMENTEN WAARMEE DE RECHTER BIJ ZIJN BEOORDELING DIENT REKENING TE HOUDEN - 
MISDADEN OF WANBEDRIJVEN DOOR DE VERENIGING GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - VERENIGING VAN 
BOOSDOENERS - AANSLAGEN OP PERSONEN OF EIGENDOMMEN DIE MISDADEN OF WANBEDRIJVEN 
ZIJN - ELEMENTEN WAARMEE DE RECHTER BIJ ZIJN BEOORDELING DIENT REKENING TE HOUDEN - 
MISDADEN OF WANBEDRIJVEN DOOR DE VERENIGING GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

7º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - TERRORISTISCHE GROEP - BESTANDDELEN - 
ARTIKEL 139 STRAFWETBOEK

8º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - 
VERENIGING VAN BOOSDOENERS - TERRORISTISCHE GROEP

9º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - TERRORISTISCHE GROEP - LEIDEND PERSOON - 
BESTANDDELEN - ARTIKELEN 139 EN 140, §2 STRAFWETBOEK

10º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - 
VERENIGING VAN BOOSDOENERS - TERRORISTISCHE GROEP - LEIDEND PERSOON

11º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE 
PARTIJ - GEDEELTELIJKE VRIJSPRAAK EN GEDEELTELIJKE VEROORDELING IN HOGER BEROEP - 
VEROORDELING TOT ÉÉN STRAF VOOR DE BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN WEGENS EENHEID VAN 
OPZET - OPDRACHT VAN DE RECHTER OP VERWIJZING - NIEUWE BEOORDELING VAN HET BESTAAN 
VAN EENHEID VAN OPZET VOOR ALLE FEITEN - GEVOLG

12º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE 
PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHSVORDERING GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGHEID - ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

13º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING INGEVOLGE HET CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHSVORDERING GEGROND OP DEZELFDE 
ONWETTIGHEID - GEVOLG

1º en 2° De voor het in artikel 322 Strafwetboek bedoelde misdrijf vereiste bestanddelen  
zijn: het bestaan van een georganiseerde groep personen die het oogmerk heeft om op 
personen of op eigendommen aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn, en 
de bewuste wil om van die georganiseerde groep deel uit te maken; het voorwerp van dit  
misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden misdrijven die het  
oogmerk van de bende zijn1.

3º en 4° Voor de personen die van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te  
plegen op personen of op eigendommen deel uitmaken of aanstoker zijn, bestaat het  
morele bestanddeel van het misdrijf  in de bewuste wil, welke ook de beweegredenen 
daartoe mogen zijn, van de bende lid te zijn of daarvan aanstoker te zijn; vereist is de wil  

1 Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.N, A.C. 1998, nr. 255; Cass., 29 jan. 2008, A.R. P.07.1434.N, 
A.C. 2008, nr. 69.
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om lid te zijn van die bende of daarvan aanstoker te zijn, terwijl men bewust is van het 
feit dat die gevormd is om aanslagen te plegen, zonder dat vereist is dat ieder bendelid of  
aanstoker de persoonlijke intentie heeft om binnen de vereniging een misdrijf te plegen2.

5º en 6° Bij de beoordeling van het misdrijf vereniging van misdadigers, moet de rechter in 
voorkomend  geval  ook  rekening  houden  met  de  misdaden  of  wanbedrijven  van  die 
vereniging in het buitenland. 

7º en 8° Opdat er sprake zou zijn van een terroristische groep is het bestaan vereist van 
een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat  
en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in  
artikel 137 Strafwetboek3. (Artt. 137 en 139 Sw.)

9º en 10° Een leidend persoon van een terroristische groep is strafbaar, indien vaststaat  
dat er sprake is van een terroristische groep en vervolgens dat de betrokken persoon een 
leidend  persoon  is  in  deze  groep;  voor  de  strafbaarstelling  is  niet  vereist  dat  deze  
persoon zelf de bedoeling heeft gehad enig terroristisch misdrijf  in België of elders te 
plegen of bij het plegen ervan betrokken was4. (Artt. 139 en 140, §2 Sw.)

11º Wanneer de appelrechters de beklaagden voor bepaalde feiten hebben vrijgesproken 
en diezelfde beklaagden voor de wel bewezen verklaarde feiten hebben veroordeeld tot  
één enkele straf, zal de rechter op verwijzing, in de hypothese dat hij de beslissingen van 
vrijspraak omzet in een veroordeling, opnieuw de eenheid van opzet, die kan bestaan 
tussen  alle  feiten,  ook  deze  waarvoor  een  schuldigverklaring  en  een  straf  werd 
uitgesproken, moeten beoordelen; de beoordelingsvrijheid van de rechter op verwijzing  
vereist  bijgevolg  dat  de  cassatie  wordt  uitgebreid  tot  de  bestraffing  voor  de  
telastleggingen waarvoor de verweerders zijn veroordeeld5.

12º  en 13° Wanneer zowel  de beslissing op de strafvordering als die op de burgerlijke  
rechtsvordering  gegrond zijn  op dezelfde onwettigheid,  brengt  de  vernietiging  van de 
beslissing  op  de  strafvordering  tevens  de  vernietiging  mee  van  de  beslissing  op  de 
burgerlijke  rechtsvordering  waartegen  de  burgerlijke  partij  een  ontvankelijk  
cassatieberoep heeft ingesteld6.

(FEDERALE PROCUREUR e.a. T. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0408.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

2 M. DE SWAEF en M. TRAEST, "Bendevorming en criminele organisaties", in Commentaar Strafrecht  
en Strafvordering, 8; I. ONSEA, "Wet betreffende de criminele organisaties: een eerste effectieve stap 
in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit?", Panopticon, 30. 
3 V. HAMEEUW,  "Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van Europees Kaderbesluit tot het 
Belgische Strafwetboek", T. Strafr. 2005, 8.
4 P. TRAEST, "Ontwikkeling van nieuwe deelnemingsvormen", NC 2007, 258.
5 Wat de omvang van de cassatie betreft, concludeerde het openbaar ministerie dat er aanleiding was 
om de vernietiging van de beslissingen van vrijspraak uit te breiden tot de veroordeling voor andere 
feiten (Cass., 9 nov. 1982, A.R. 7544, A.C. 1982-83, nr. 156; Cass., 24 nov. 1982, A.R. 2582, A.C. 
1982-83, nr. 188). Het Hof beperkt deze uitbreiding van de cassatie tot de enkele vernietiging van de 
bestraffing voor de telastleggingen waarvoor de verweerders zijn veroordeeld, zonder te raken aan de 
schuldigverklaring en aan de vaststelling dat er eenheid van opzet was tussen de verschillende feiten 
waarvoor (een deel van) de verweerders werden veroordeeld. De schuldigverklaring was inderdaad 
regelmatig (Cass., volt. zitt., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, A.C. 2000, nr. 98 met concl. eerste adv.-
gen. DU JARDIN). 
6 Zie  Cass.,  23  jan.  1990,  A.R.  2998,  A.C. 1989-90,  nr.  322;  R.  DECLERCQ,  Beginselen  van 
Strafrechtspleging, 4de ed. 2007, nr. 3548, p. 1521. 
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 7 februari 2008, op verwijzing gewezen in-
gevolge arrest van het Hof van 19 april 2007.

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

De eiser II voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel is gericht tegen de vrijspraak van:
- de eerste tot en met de zesde verweerder voor de telastlegging A (aanstoker 

tot een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of ei-
gendommen);

- de zevende verweerder voor de telastlegging B (lid van een vereniging met 
het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen).

Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 322, 323, eerste lid, en 

324, eerste en tweede lid, Strafwetboek: uit het feit dat de voormelde verweer-
ders niets te maken hebben met in het buitenland en in België gepleegde aansla-
gen, kan niet wettig worden afgeleid dat er geen bendevorming is geweest.

3. De artikelen 322, 323 en 324 Strafwetboek stellen strafbaar het inrichten 
van een bende met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op ei-
gendommen en het deel uitmaken van zo een vereniging.

De voor dit misdrijf vereiste bestanddelen zijn: het bestaan van een georgani-
seerde groep personen die het oogmerk heeft om op personen of op eigendom-
men aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn, en de bewuste wil 
om van die georganiseerde groep deel uit te maken.

Het voorwerp van dit misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te 
onderscheiden misdrijven die het oogmerk van de bende zijn.

Voor de personen die van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te 
plegen op personen of op eigendommen deel uitmaken of aanstoker zijn, bestaat 
het morele bestanddeel van het misdrijf derhalve in de bewuste wil, welke ook 
de beweegredenen daartoe mogen zijn, van de bende lid te zijn of daarvan aan-
stoker te zijn. Vereist is de wil om lid te zijn van die bende of daarvan aanstoker 
te zijn, terwijl men bewust is van het feit dat die gevormd is om aanslagen te ple-
gen, zonder dat vereist is dat ieder bendelid of aanstoker de persoonlijke intentie 
heeft om binnen de vereniging een misdrijf te plegen. 

4. Bij de beoordeling van het misdrijf vereniging van misdadigers, moet de 
rechter in voorkomend geval ook rekening houden met de misdaden of wanbe-
drijven van die vereniging in het buitenland.
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Door als uitgangspunt te nemen dat de rechter hoe dan ook niet dient te onder-
zoeken of de vereniging van misdadigers in het  buitenland "kan of moet be-
schouwd worden als een vereniging van misdadigers, respectievelijk een crimi-
nele  organisatie  of  terroristische  vereniging",  verantwoorden de  appelrechters 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
5. Het middel is gericht tegen de vrijspraak van:
- de eerste en de vijfde verweerder voor de telastlegging C (leidend persoon 

van een criminele organisatie);
- de tweede, de derde, de vierde en de zesde verweerder voor de telastlegging 

D (deelname aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de ac-
tiviteiten van een criminele organisatie);

- de zevende verweerder voor de telastlegging E (deel uitmaken van een crimi-
nele organisatie).

Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 324bis en 324ter, §§1, 3 

en 4, Strafwetboek: uit het feit dat er geen band bewezen is tussen de voormelde 
verweerders en feiten gepleegd in België of elders, kan niet worden afgeleid dat 
er geen criminele organisatie is.

7. De artikelen 324bis en 324ter Strafwetboek stellen strafbaar de betrokken-
heid bij het deelnemen aan de voorbereiding of uitvoering dan wel de deelname 
aan het nemen van welke beslissing ook in het raam van de criminele organisatie 
en het leiden van een criminele organisatie. 

8. Overeenkomstig artikel 324bis Strafwetboek wordt met criminele organisa-
tie bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die 
duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden 
en  wanbedrijven  die  strafbaar  zijn  met  gevangenisstraf  van  drie  jaar  of  een 
zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen.

9. Nadat de appelrechters op grond van de in het antwoord op het eerste onder-
deel van het eerste middel weergegeven redenen hebben beslist dat de verweer-
ders werden vrijgesproken voor de telastleggingen A en B, hebben ze geoordeeld 
dat "daar het niet bewezen is dat de [verweerders] een vereniging van misdadi-
gers vormden, het evenmin bewezen is dat ze een criminele organisatie zouden 
gevormd hebben  nu  de  constitutieve  elementen  van  dit  misdrijf  nog  ruimere 
structuren en organisatie dan de gewone vereniging van misdadigers vergen."

10. Door op deze gronden de verweerders vrij te spreken voor de telastleggin-
gen C, D en E hebben de appelrechters hun beslissing niet naar recht verant-
woord.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
11. Het middel is gericht tegen de vrijspraak van de eerste en de zevende ver-

weerder voor de telastlegging N (leidend persoon van een terroristische groep 
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zoals bedoeld in artikel 139 Strafwetboek).
Eerste onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 139 en 140 Strafwet-

boek: uit het feit dat de voormelde verweerders niet daadwerkelijk betrokken zijn 
bij in het buitenland gepleegde aanslagen, kan niet wettig worden afgeleid dat er 
geen terroristische groep is.

13. Artikel 140, §1, Strafwetboek bestraft iedere leidende persoon van een ter-
roristische groep zoals omschreven in artikel 139 van hetzelfde wetboek.

Artikel 139, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat met terroristische groep wordt 
bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds 
enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrij-
ven te plegen, als bedoeld in artikel 137.

14. Een leidend persoon van een terroristische groep is strafbaar, indien vast-
staat dat er sprake is van een terroristische groep en vervolgens dat de betrokken 
persoon een leidend persoon is in deze groep. Voor de strafbaarstelling is niet 
vereist dat deze persoon zelf de bedoeling gehad heeft enig terroristisch misdrijf 
in België of elders te plegen of bij het plegen ervan betrokken was. 

De appelrechters die  anders hebben geoordeeld,  hebben hun beslissing niet 
naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
15. De overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven 

geen antwoord.
Omvang van de cassatie
16. De appelrechters hebben de verweerders voor de wel bewezen verklaarde 

feiten veroordeeld tot één enkele straf. De rechter op verwijzing zal, in de hypo-
these dat hij de vrijspraak voor A, B, C, D, E en N omzet in een veroordeling, 
opnieuw de eenheid van opzet moeten beoordelen. Deze eenheid kan bestaan 
tussen alle feiten, ook deze waarvoor een schuldigverklaring en een straf werd 
uitgesproken. De beoordelingsvrijheid van de rechter op verwijzing vereist dat 
de cassatie wordt uitgebreid tot de bestraffing voor de telastleggingen waarvoor 
de verweerders zijn veroordeeld.

17. Zowel de beslissing op de strafvordering voor de telastleggingen A, B, C, 
D, E en N als die op de burgerlijke rechtsvordering die daarop steunt, zijn ge-
grond op dezelfde onwettigheid. De vernietiging van die beslissingen op de straf-
vordering brengt de vernietiging mee van die beslissing op de burgerlijke rechts-
vordering waartegen de burgerlijke partij een ontvankelijk cassatieberoep heeft 
ingesteld.

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
18. Die beslissingen zijn met inachtneming van de substantiële of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en overeenkomstig de wet gewe-
zen.

Dictum
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Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre:
- het uitspraak doet over de telastleggingen A, B, C, D, E en N tegen de ver-

weerders;
- de verweerders veroordeelt tot straf;
- het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser II voor 

zover die gesteund zijn op de telastleggingen A, B, C, D, E en N.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep.

24 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. 
Fermon, Brussel, R. Jespers, Antwerpen, P. Bekaert, Brugge, N. Lorenzetti, Brugge, T. 
Prakken, Amsterdam en C. Alexander, Brugge.

Nr. 395

2° KAMER - 25 juni 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - OPENBAAR MINISTERIE EN 
BURGERLIJKE PARTIJ - RECHT OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN - VOORWAARDE - BELANG

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - BESCHIKKING - OPENBAAR MINISTERIE EN BURGERLIJKE PARTIJ - RECHT OM HOGER 
BEROEP IN TE STELLEN - VOORWAARDE - BELANG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - BURGERLIJKE PARTIJ - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - BURGERLIJKE PARTIJ - 
HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - BURGERLIJKE PARTIJ - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP 
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ONTVANKELIJK DOCH NIET GEGROND VERKLAART - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º Het cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een  
beschikking tot verwijzing is, buiten het geval van een beslissing inzake bevoegdheid,  
ontvankelijk indien de bestreden beslissing op een ontvankelijk hoger beroep is gewezen  
of krachtens de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om toezicht uit te  
oefenen op de regelmatigheid van de rechtspleging1. (Artt. 131, §1, 135 en 235bis, 416, 
tweede lid en 539 Sv.)

2º en 3° Niettegenstaande de algemene bewoordingen waarin het is gesteld, heeft artikel  
135,  §1 Sv.,  het recht van het  openbaar ministerie  en de burgerlijke partij  om hoger  
beroep in te stellen niet vrijgesteld van de vereiste van een bijzonder juridisch belang als  
algemene voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel; bij de beoordeling 
van dat belang speelt niet de subjectieve voorkeur van de appellant een rol, maar wel of  
de beslissing nadelig is voor de rechtsvordering die hij uitoefent2. (Art. 135, §1 Sv.)

4º  en  5°  De  omschrijving  van  de  misdrijven  zoals  die  uit  de  beslissingen  van  de  
onderzoeksgerechten  voortvloeit,  is  - behoudens  wanneer  een  wettelijke 
verschoningsgrond wordt  aangenomen -  niet  bindend voor  de bodemrechter  die,  met 
eerbiediging van het recht van verdediging van alle partijen, aan de feiten hun juiste 
omschrijving moet geven, ook als dat tot een onbevoegdverklaring leidt; de burgerlijke  
partij  kan  bijgevolg,  bij  gebrek  aan  belang,  geen  hoger  beroep  instellen  tegen  een 
beschikking die, met aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van een 
misdaad regelmatig naar de correctionele rechtbank verwijst3. (Art. 135, §1 Sv.)

6º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat geen toezicht uitoefent op de  
regelmatigheid van het onderzoek en dat op hogere beroepen van burgerlijke partijen is  
gewezen  die  niet-ontvankelijk  hadden  moeten  worden  verklaard,  dat  geen  
verwijzingsbeschikking en evenmin een beslissing inzake bevoegdheid is, behoort niet tot  
de beslissingen waartegen de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat.  (Artt. 135, §1, 
235bis, 416, tweede lid en 539 Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1364.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 september 2007. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie die aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 18 januari 2007 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel de verweerder, na aanneming van de verzachtende om-
standigheden, naar de correctionele rechtbank verwezen met name wegens op-
zettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade die de dood tot ge-
volg hadden, zonder het oogmerk te doden.

1 Zie Cass., 7 sept. 2005, A.R. P.05.0839.F, A.C. 2005, nr. 416.
2 R. DECLERCQ, R.P.D.B., dl. IX, aanvulling, Procédure pénale, p. 577, nr. 890.
3 Zie Cass., 9 maart 2004, A.R. P.04.0199.N, A.C. 2004, nr. 135.
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De eisers, burgerlijke partijen, hebben tegen deze beschikking hoger beroep 
ingesteld en voerden voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan dat de telast-
legging als doodslag dient te worden omschreven en de verweerder naar het hof 
van assisen dient te worden verwezen.

Het arrest beslist dat de feitelijke omstandigheden van de zaak het opzet te do-
den uitsluiten en verklaart de hogere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet op het hoger beroep te-

gen een beschikking tot verwijzing, buiten het geval van een beslissing inzake 
bevoegdheid, is ontvankelijk indien de bestreden beslissing op een ontvankelijk 
hoger beroep is gewezen of krachtens de bevoegdheid van de kamer van inbe-
schuldigingstelling  om  toezicht  uit  te  oefenen  op  de  regelmatigheid  van  de 
rechtspleging.

Niettegenstaande de algemene bewoordingen ervan heeft artikel 135, §1, van 
het Wetboek van Strafvordering het recht op hoger beroep niet vrijgesteld van 
het vereiste van een bijzonder juridisch belang als algemene voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van het rechtsmiddel. Bij de beoordeling van dat belang spelen 
niet de subjectieve voorkeuren van de appellant een rol, maar wel de vraag of de 
beslissing nadelig is voor de rechtsvordering die hij uitoefent.

Uit het feit alleen dat de omschrijving die door de raadkamer in acht is geno-
men, niet die is welke de burgerlijke partij aan het misdrijf wil geven, volgt niet 
dat de beslissing dienaangaande van het onderzoeksgerecht, de rechtsvordering 
van die partij nadeel berokkent.

Behoudens het geval van aanneming van een wettelijke verschoningsgrond, is 
de omschrijving van de misdrijven zoals die uit de beslissingen van de onder-
zoeksgerechten voortvloeit, immers niet bindend voor de bodemrechter die, met 
eerbiediging van het recht van verdediging van alle partijen, aan de feiten hun 
juiste omschrijving moet geven, ook als dat tot een onbevoegdverklaring leidt.

De burgerlijke partij kan bijgevolg, bij gebrek aan belang, geen hoger beroep 
instellen tegen een beschikking die, met aanneming van verzachtende omstan-
digheden, de dader van een misdaad regelmatig naar de correctionele rechtbank 
verwijst.

De eisers voeren overigens aan dat hun cassatieberoepen ontvankelijk zijn, of-
schoon zij vóór de eindbeslissing zijn ingesteld, vermits zij een onregelmatig-
heid, verzuim of nietigheid opwerpen, met betrekking tot een verwijzingsarrest.

Het bestreden arrest dat is gewezen op het hoger beroep dat tegen een verwij-
zingsbeschikking is ingesteld, is evenwel geen arrest waarbij de kamer van inbe-
schuldigingstelling zèlf over de verwijzing heeft beslist.

Het bestreden arrest dat geen toezicht uitoefent op de regelmatigheid van het 
onderzoek,  dat  gewezen  is  op  hogere  beroepen  die  niet  ontvankelijk  hadden 
moeten worden verklaard, en noch een verwijzingsbeslissing noch een beslissing 
inzake bevoegdheid is, behoort niet tot de beslissingen waartegen de wet onmid-
dellijk cassatieberoep toestaat.
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De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof slaat geen acht op de memorie voor het overige, dat niet de ontvanke-

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

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. R. de Béco, Brussel.

Nr. 396

2° KAMER - 25 juni 2008

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VALSHEID EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

3º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP - GOEDE TROUW 
VAN DE BEWEEGREDEN VAN DE DADER

4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN - BEGRIP - GOEDE TROUW VAN DE BEWEEGREDEN VAN DE DADER

5º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP - 
GELDVERDUISTERING - GOEDE TROUW VAN DE BEWEEGREDEN VAN DE DADER

6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN - BEGRIP - GELDVERDUISTERING - GOEDE TROUW VAN DE BEWEEGREDEN VAN DE 
DADER

1º en 2° Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de  
dader,  met de beschaming van het vertrouwen van het publiek in een geschrift,  enig  
voordeel  of  enige  winst  beoogt,  die  hij  niet  zou  hebben  behaald  indien  hij  de  
waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd1; het feit  
dat ieder toezicht wordt vermeden op de aanwending van een verborgen geldopname,  
die bestemd is voor een niet geavaliseerde forfaitaire aflossing, is een voordeel dat de 
steller  van  een  bewust  onvolledig  geschrift  niet  kan  behalen  als  de  boekhouding 
nauwkeurig is. (Art. 193 Sw.)

3º en 4° Het morele bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het  
opzet van de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de 

1 RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, dl. III, "Les faux en écritures", Brussel, 
1957,  p.  117,  118,  121,  230,  231  en  238,  waar  de  auteurs  onder  meer  aantonen  dat  het  niet 
noodzakelijk om een onrechtmatig voordeel moet gaan.



1664 HOF VAN CASSATIE 25.6.08 - Nr. 396 

eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar over te beschikken; de goede trouw van 
de beweegreden van de dader doet daaraan geen afbreuk2. (Art. 491 Sw.)

5º en 6° Het misdrijf misbruik van vertrouwen houdt niet op te bestaan louter omdat de  
dader, door gelden te verduisteren, een hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen.  (Art. 
491 Sw.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel e.a. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1873.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 14 november 2007. 
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel voert drie middelen 

aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit ar-
rest is gehecht.

De overige eisers  voeren twee  middelen aan in  een memorie waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 

te Brussel
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de wegens te-

lastlegging A.I ingestelde strafvordering 
Tweede middel
Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra 

de dader, met de beschaming van het vertrouwen van het publiek, in een ge-
schrift enig voordeel of enige winst beoogt dat hij niet zou hebben behaald in-
dien hij de waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit van het geschrift had ge-
ëerbiedigd.

Het arrest stelt vast dat
- het bewuste verzuim in de jaarrekeningen niet wordt betwist en, enerzijds, 

betrekking heeft op de inkomsten welke integraal daarin hadden moeten worden 
vermeld, vermits deze de vereniging toekwamen ten bate waarvan de bedragen 
waren gestort en, anderzijds, op de geldopnamen in contanten die daarin als las-
ten hadden moeten worden geboekt;

- het verzuim dat hierboven is beschreven het mogelijk maakte de aderlatingen 
in contanten te verhullen van de aan de vereniging toegekende bedragen, ieder 
toezicht van de raad van bestuur te vermijden op de aanwending van die opna-

2 Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. 6315,  A.C. 1994, nr. 153; Cass., 6 sept. 1995, A.R. P.95.0379.F, 
A.C. 1995, nr. 367.
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men en te doen geloven dat de forfaitaire aflossingen die door het betalingsorga-
nisme waren toegestaan, beperkt bleven tot de bedragen die op de officiële reke-
ning van de gerechtigde vereniging waren uitgekeerd;

- de geldopnamen van de niet aangegeven rekening overeenstemmen met te-
rugbetalingen, die gebeurd zijn zonder bewijs, m.a.w. die gebeurd zijn op grond 
van een forfaitair systeem waarmee de raad van bestuur het oneens was.

Het feit dat ieder toezicht wordt vermeden op de aanwending van een verbor-
gen geldopname, die bestemd is voor een niet geavaliseerde forfaitaire aflossing, 
is een voordeel dat de steller van een bewust onvolledig geschrift niet via boek-
houdkundige nauwkeurigheid kan behalen.

Daaruit volgt dat de appelrechters, nadat zij hebben vastgesteld dat de beklaag-
den zich forfaitaire terugbetalingen hebben kunnen toe-eigenen onder de dek-
mantel van een boekhouding die, bewust onvolledig, de gezamenlijke bestuur-
ders belette de bestemming ervan na te gaan, niet wettig het bedrieglijk opzet 
kunnen uitsluiten, op grond dat het niet bewezen is dat die terugbetalingen niet 
als reële kosten verantwoord zijn, en reeds in rekening gebrachte terugbetalingen 
overlappen of onrechtmatige vergoedingen zijn.

Het middel is in zoverre gegrond.
(...)
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de wegens te-

lastlegging B ingestelde strafvordering 
Eerste middel
Het arrest dat vaststelt dat de beschikking van de raadkamer de inverdenking-

gestelden niet aanwijst  die  wegens oplichting zijn verwezen, vermeldt  dat  dit 
misdrijf alleen de twee eerste verweerders ten laste kan worden gelegd, aange-
zien alleen zij worden vervolgd wegens valsheid in geschriften die de toe-eige-
ning van de bedragen mogelijk heeft gemaakt.

Door de voormelde uiteenzetting zegt het arrest niet dat de tekst van elke te-
lastlegging uitdrukkelijk de naam moet vermelden van de inverdenkinggestelden 
die daarin zijn bedoeld. Het arrest beslist integendeel dat een dergelijke vermel-
ding niet vereist is omdat het arrest het verzuim waarop het wijst, goedmaakt.

Het middel dat van een onjuiste interpretatie van het arrest uitgaat, mist feite-
lijke grondslag. 

Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 491 van het 
Strafwetboek

Het morele bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
het opzet van de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar over te beschikken. De goe-
de trouw van de dader wat zijn beweegreden betreft, doet daaraan geen afbreuk.

Het misdrijf houdt dus niet op te bestaan louter en alleen omdat de dader, door 
gelden te verduisteren, een hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen.

Nadat de appelrechters hebben vastgesteld dat de eerste twee verweerders op 
slinkse wijze bedragen hadden ontvangen die aan de vereniging toekwamen ten 
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voordele waarvan de gelden waren gestort, kunnen zij de telastlegging misbruik 
van vertrouwen niet naar recht niet bewezen verklaren op grond dat de gelden 
die het voorwerp uitmaakten van die onrechtmatige interversie, bedragen lijken 
te zijn waarop de twee eerste verweerders aanspraak konden maken wegens hun 
aandeel in het beheer van de sociale uitkeringen.

Ook om die reden wordt het arrest vernietigd.
Er is geen grond om acht te slaan op het derde middel van de eiser dat niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het W. R. en R. V. van de telastleg-

gingen A.I en B vrijpleit en in zoverre het het hof van beroep niet bevoegd ver-
klaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen deze 
verweerders wegens de voormelde telastleggingen zijn ingesteld. 

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt W. R. en R. V. ieder in drie achtste van de kosten van het cassatie-

beroep van de procureur-generaal  en laat  het  overige vierde ten laste  van de 
Staat.

Veroordeelt W. R. en R. V. ieder in drie achtste van de kosten van de cassatie-
beroepen van de overige eisers en laat hen het overige vierde.

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

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Heenen en Geinger.

Nr. 397

2° KAMER - 25 juni 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.3 - VERPLICHTING 
VOORRANG TE VERLENEN - BESTUURDER DIE OP REGELMATIGE WIJZE VAN RECHTS KOMT - BEGRIP

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 9 - ARTIKEL 9.3 - VERPLICHTING OM ZO 
DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN TE BLIJVEN - BEGRIP

1º Een bestuurder komt alleen regelmatig van rechts in de zin van artikel 12.3.1, eerste lid  
Wegverkeersreglement, zoals ingevoegd bij artikel 10, 2° K.B. 4 april 2003 tot wijziging  
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de  
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politie  van  het  wegverkeer1,  wanneer  hij  bij  het  oprijden  van  het  kruispunt  waar  hij  
normaal  voorrang  heeft,  de  regels  van  het  wegverkeer  niet  overtreedt;  de 
voorrangsplichtige  is  op  grond  van  het  voormelde  artikel  alleen  ontslagen  van  zijn  
verplichting om voorrang te verlenen aan de bestuurder die op onregelmatige wijze van  
rechts komt, als de overtreding van laatstgenoemde hoe dan ook van dien aard is dat ze  
zijn nadering onvoorspelbaar maakt2.

2º De omstandigheid alleen dat een bestuurder de linkerrand van de rijbaan volgt, wettigt  
het  vermoeden  niet  dat  hij  artikel  9.3  Wegverkeersreglement  overtreedt;  opdat  dit  
rijgedrag een overtreding zou zijn, moet worden bewezen dat het de bestuurder, gelet op  
de omstandigheden van de zaak, niet toegestaan was links te rijden en dat hij een fout  
heeft begaan door zulks te doen3.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0477.F)

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

rectionele Rechtbank te Verviers van 14 februari 2008.
De eisers voeren 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep van J. D., beklaagde
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvordering die door de verweerder tegen hem is ingesteld, uitspraak 
doet over het beginsel van de aansprakelijkheid 

Middel
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersreglement, inge-

voegd bij artikel 10, 2°, van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de 
bestuurder die op een regelmatige manier van rechts komt, behalve indien hij op 
een rotonde rijdt.

Een bestuurder komt alleen regelmatig van rechts, in de zin van deze bepaling, 
wanneer hij bij het oprijden van het kruispunt waar hij normaal voorrang heeft, 

1 Artikel 12.3.1, eerste lid Wegverkeersreglement, zoals van toepassing op de feiten van de zaak, is 
in werking getreden op 1 januari 2004 en vervangen door artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 
29 januari 2007, in werking getreden op 1 maart 2007. 
2 Zie Cass., 7 maart 2006, P.05.1629.N, A.C. 2006, nr. 130; T. PAPART, "Le droit de la circulation", in 
Actualités de droit pénal et de procédure pénale, C.U.P., Larcier, 2004, 16 en 17. 
3 Zie Cass., 4 juni 1991, A.R. 4180, A.C. 1991, nr. 513. 
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geen overtreding op de regels van het wegverkeer begaat.
De voorrangsplichtige is op grond van het voormelde artikel alleen ontslagen 

van zijn verplichting voorrang te verlenen aan de bestuurder die op onregelmati-
ge wijze van rechts komt, als de overtreding van laatstgenoemde hoe dan ook 
van dien aard is dat ze zijn onverhoedse nadering onvoorspelbaar maakt.

Het onderdeel dat op de bewering berust dat, krachtens de aangevoerde regle-
mentswijziging, de verplichting om voorrang te verlenen wegvalt als de voor-
ranghebbende bestuurder een overtreding begaat, zonder dat het onderdeel daar-
bij rekening houdt met de voorspelbaarheid van diens plotse nadering, faalt naar 
recht.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-
gerlijke rechtsvordering die door de verweerder tegen de eiser is ingesteld, uit-
spraak doet over de omvang van de schade

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. Over de cassatieberoepen van Cl. M. en J. D., burgerlijke partijen
Middel 
Tweede en derde onderdeel 
Iedere bestuurder die de rijbaan volgt, moet zo dicht mogelijk bij de rechter-

rand van die rijbaan blijven. De omstandigheid alleen dat een bestuurder de lin-
kerrand van de rijbaan volgt, wettigt evenwel niet het vermoeden dat hij artikel 
9.3 van het Wegverkeersreglement overtreedt. Opdat dit rijgedrag een overtre-
ding zou zijn, moet worden bewezen dat het de bestuurder, gelet op de omstan-
digheden van de zaak, niet toegestaan was links te rijden en dat hij een fout heeft 
begaan door zulks te doen. 

Het vonnis wijst erop dat de verweerder bij het oprijden van het kruispunt, op 
ongeveer anderhalve meter van de linkerrand van de rijbaan reed. Volgens de 
rechters in hoger beroep was deze plaats niet onregelmatig, gezien de bijzondere 
plaatsgesteldheid, aangezien de straat die deze bestuurder wilde inrijden, na het 
kruispunt te hebben overgestoken, naar links inspringt ten opzichte van deze die 
hij uitreed.

Volgens de bodemrechters was de snelheid van de verweerder bij het naderen 
van het kruispunt niet overdreven. Volgens hen is de omstandigheid dat hij de 
brommer die van links kwam niet heeft gezien en dus niet heeft geremd, niet te 
wijten aan zijn mindere reflexen door zijn staat van dronkenschap, maar aan zijn 
plicht zich ervan te vergewissen dat er geen voertuigen van rechts kwamen. Met 
deze vermelding neemt het vonnis niet als regel aan dat degene die voorrang van 
rechts heeft, niet moet verifiëren of er iemand van links komt.

De hierboven samengevatte overwegingen verantwoorden dus naar recht de 
beslissing van de appelrechters volgens welke de verweerder geen fout heeft be-
gaan of geen fout die in oorzakelijk verband staat met het ongeval.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.
Voor het overige vermeldt het vonnis weliswaar dat noch de plaats van de ver-

weerder op de rijbaan, noch zijn snelheid, die trouwens regelmatig was, de eiser 
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konden misleiden. Deze overweging betreft evenwel de beslissing volgens welke 
de eiser niet ontslagen was van zijn verplichting voorrang te verlenen en niet 
deze volgens welke de verweerder geen fout heeft begaan.

Het tweede onderdeel dat dienaangaande van een onjuiste interpretatie van het 
vonnis uitgaat, mist feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel
Het vonnis oordeelt dat de verweerder niet overdreven snel reed.
De overweging volgens welke die snelheid, in de veronderstelling dat ze over-

dreven was, de verwachtingen van de voorrangsplichtige niet had kunnen mislei-
den, is bijgevolg overtollig.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op die overtollige reden, is het niet ont-
vankelijk bij gebrek aan belang.

Op de conclusie van de eiser waarin deze aanvoert dat de verweerder, gezien 
de plaatsgesteldheid, overdreven snel reed, antwoorden de bodemrechters dat dit 
niet het geval was, door, met overneming van de redenen van de eerste rechter, te 
verwijzen naar het verhoor van de gerechtelijke deskundige op de rechtszitting 
van de politierechtbank van 11 oktober 2006.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiser J. D., in zo-

verre het gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen hem door D. L. is ingesteld, uitspraak doet over de omvang van de schade. 

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirk-
patrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 398

2° KAMER - 25 juni 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING DIE VERZUIMT UITSPRAAK TE DOEN OVER BEPAALDE TELASTLEGGINGEN - VERZUIM - 
AARD - VERSCHRIJVING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING DIE VERZUIMT UITSPRAAK TE DOEN OVER BEPAALDE TELASTLEGGINGEN - HOGER 
BEROEP - AANVULLENDE BESCHIKKING DIE HET VERZUIM GOEDMAAKT - VOORWAARDE

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING DIE VERZUIMT UITSPRAAK TE DOEN OVER BEPAALDE TELASTLEGGINGEN - 
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AANVULLENDE BESCHIKKING DIE HET VERZUIM GOEDMAAKT - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN VERSCHILLENDE INVERDENKINGGESTELDEN - GEDETINEERDE 
INVERDENKINGGESTELDE - TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN VERMINDERD TOT 
VIERENTWINTIG UUR - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING VAN VERSCHILLENDE INVERDENKINGGESTELDEN - GEDETINEERDE 
INVERDENKINGGESTELDE - TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN VERMINDERD TOT 
VIERENTWINTIG UUR - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN

1º  Artikel  799  Ger.W.,  dat  de  verbetering  van  een  beslissing  doet  afhangen  van  de  
voorwaarde  dat  daartegen  geen  rechtsmiddel  hangende  is,  geldt  niet  voor  de  
daaropvolgende beschikking waarbij de raadkamer, door het herstel van een verzuim om  
uitspraak te doen van haar eerste beslissing, haar rechtsmacht volledig uitoefent met  
betrekking tot de regeling van de rechtspleging; een dergelijk verzuim is immers geen 
verschrijving in  de zin van artikel  794 van het voormelde wetboek.  (Artt.  794 en 799 
Ger.W.)

2º  De  aanvullende  beschikking  waarmee  de  raadkamer  een  verzuim van  haar  eerste  
beslissing om over bepaalde telastleggingen uitspraak te doen, goedmaakt, door deze  
aan  te  vullen,  kan  worden  gewezen  vooraleer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep tegen deze eerste beschikking. 

3º  De  aanvullende  beschikking  waarmee  de  raadkamer  een  verzuim van  haar  eerste  
beslissing om over bepaalde telastleggingen uitspraak te doen, goedmaakt, door deze  
aan te vullen, maakt geen deel uit van eerstgenoemde beschikking. 

4º  en  5°  Uit  de  omstandigheid dat  de termijn  om hoger  beroep in  te  stellen tegen de 
beschikking tot verwijzing, wordt verminderd tot vierentwintig uur wanneer één van de  
inverdenkinggestelden  is  opgesloten,  vloeit  niet  voort  dat  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling in dat geval uitspraak moet doen binnen de termijn van vijftien 
dagen als bepaald bij artikel 30, §3 Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 135, §4 Sv.; Art. 30, 
§3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(C. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0801.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest met nummer C 562, van het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling van 7 april 2008.
De eerste eiser voert in een memorie een middel aan. De tweede eiser voert, 

eveneens in een memorie, drie middelen aan. Een eensluidend verklaard afschrift 
van die memories is aan dit arrest gehecht.

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



Nr. 398 - 25.6.08 HOF VAN CASSATIE 1671 

A. Over het cassatieberoep van D. C.
Bij de regeling van de rechtspleging heeft de raadkamer, bij beschikking van 8 

februari 2008, onder meer de eiser wegens de telastlegging C.IX verwezen, maar 
verzuimd uitspraak te doen over de vorderingen van het openbaar ministerie tot 
verwijzing van de voormelde eiser wegens lidmaatschap van een criminele orga-
nisatie (telastlegging D) en van een vereniging van boosdoeners (telastlegging 
E). 

Alleen de eiser heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld, hoewel hij 
dit tot het voormelde verzuim beperkt.

Vooraleer het hof van beroep over dit hoger beroep uitspraak had gedaan heeft 
de procureur des Konings bij de raadkamer een "vordering tot uitlegging en ver-
betering van een verschrijving" aanhangig gemaakt.

Bij beschikking van 29 februari 2008 heeft de raadkamer, wat de eiser betreft, 
haar eerste beschikking aangevuld en verklaard dat er geen grond is tot verwij-
zing wegens de telastleggingen D en E.

Het openbaar ministerie en de eiser hebben tegen deze beslissing hoger beroep 
ingesteld.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft beide beschikkingen vernietigd en 
de eiser naar de correctionele rechtbank verwezen wegens de drie telastleggingen 
C.IX, D en E.

Middel 
Eerste onderdeel
Artikel 799 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de verbetering van een beslis-

sing doet afhangen van de voorwaarde dat daartegen geen rechtsmiddel hangen-
de is, is niet toepasselijk op de daaropvolgende beschikking waarbij de raadka-
mer, door het herstel van een verzuim om uitspraak te doen waardoor haar eerste 
beslissing is aangetast, haar rechtsmacht volledig uitoefent met betrekking tot de 
regeling van de rechtspleging. Een dergelijk verzuim is immers geen verschrij-
ving in de zin van artikel 794 van het voormelde wetboek.

In zoverre de beschikking van 29 februari 2008 uitspraak doet over de telast-
leggingen D en E inzake de eiser, verbetert zij geen verschrijving, maar vult zij, 
op vordering van de procureur des Konings, de beschikking van 8 februari 2008 
aan. Zij is dus aanvullend en niet verbeterend.

De raadkamer kon dus een dergelijke beschikking wijzen vooraleer de kamer 
van inbeschuldigingstelling uitspraak had gedaan over het hoger beroep tegen de 
beschikking van 8 februari 2008.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede en derde onderdeel 
Zoals hoger gezegd is de beschikking van 29 februari 2008, in zoverre zij uit-

spraak doet over de telastleggingen D en E inzake de eiser, uitleggend en niet 
verbeterend. Zij maakt dus geen deel uit van de eerste beschikking. Het hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen deze tweede beschikking is bijgevolg 
regelmatig en heeft de zaak geldig bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan-
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hangig gemaakt.
De appelrechters die de beschikking van 29 februari hebben vernietigd, dien-

den uitspraak te doen over de vordering tot verwijzing van de eiser wegens de te-
lastleggingen D en E.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
(...) 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van C. K.
Eerste middel
Uit  de omstandigheid dat,  krachtens  artikel  135,  §4,  van het  Wetboek van 

Strafvordering, de termijn om tegen de beschikking tot verwijzing hoger beroep 
in te stellen, wordt verminderd tot vierentwintig uur wanneer één van de inver-
denkinggestelden is opgesloten, vloeit niet voort dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling in dat geval uitspraak moet doen binnen de termijn van vijftien da-
gen als bepaald bij artikel 30, §3, van de wet van 20 juli 1990.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel dat schending aanvoert van artikel 23, 4°, van de wet betreffende 

de voorlopige hechtenis die niet toepasselijk is op de kamer van inbeschuldiging-
stelling wanneer ze uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking 
tot verwijzing, faalt naar recht.

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
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 ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. G. 
Sneessens, Namen, S. Thirion, Namen en M. Bialek, Brussel.
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Nr. 399

2° KAMER - 25 juni 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - OVERLEVERING VAN DE 
OPGESPOORDE PERSOON - UITVAARDIGING VAN EEN AANVULLEND EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OVERGELEVERDE PERSOON - 
VERTEGENWOORDIGD IN BELGIË DOOR ZIJN ADVOCAAT - VASTSTELLING VAN DE NIET-VERSCHIJNING 
VAN DE ADVOCAAT - REGELMATIGHEID VAN DE BESLISSING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - OVERLEVERING VAN DE OPGESPOORDE PERSOON - UITVAARDIGING VAN EEN 
AANVULLEND EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - OVERGELEVERDE PERSOON - VERTEGENWOORDIGD IN BELGIË DOOR 
ZIJN ADVOCAAT - VASTSTELLING VAN DE NIET-VERSCHIJNING VAN DE ADVOCAAT - REGELMATIGHEID 
VAN DE BESLISSING

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat vaststelt dat de raadsman 
van  de  overgeleverde  persoon  niet  is  verschenen  ofschoon  hij  regelmatig  was  
opgeroepen, verantwoordt zijn beslissing over de tenuitvoerlegging van een door een  
buitenlandse  gerechtelijke  overheid  uitgevaardigd  aanvullend  Europees 
aanhoudingsbevel naar recht en miskent het recht van verdediging van de betrokkene 
niet.  (Art.  31,  §1  Wet  19  dec.  2003;  Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0962.F)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 mei 2008. 
De eiser voert drie middelen aan in zijn verklaring van cassatieberoep, waar-

van een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Het middel verwijt het arrest dat het de rechten miskent, gewaarborgd aan de 

persoon die binnen de Europese Unie wordt opgespoord, te dezen het recht van 
verdediging van de eiser, vermits deze niet de bijstand van een advocaat heeft 
kunnen genieten.

In zoverre  het  middel  de  schending  aanvoert  van  de  artikelen  149  van  de 
Grondwet, 3, 4, 5, §1, 16 en 17 van de Wet van 19 december 2003 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel, en 137, 139, 140 en 141 van het Strafwetboek, 
zonder dat  het  daarbij  aangeeft  in  hoeverre de  appelrechters  deze bepalingen 
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hebben geschonden, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Krachtens artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft 

een kaderbesluit geen rechtstreekse werking in het interne recht.
In zoverre het middel de schending aanvoert van de bepalingen van het kader-

besluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de proce-
dures van overlevering tussen de lidstaten, faalt het naar recht.

Artikel 31, §1, van de Wet van 19 december 2003 bepaalt dat ingeval de be-
voegde autoriteit van de uitvaardigende Staat de betrokken persoon na zijn over-
levering wenst te vervolgen, te veroordelen of zijn vrijheid wenst te benemen 
wegens een ander, vóór de overlevering gepleegd strafbaar feit dan dat waarop 
de overlevering betrekking heeft, de raadkamer die de betrokken persoon heeft 
overgeleverd daarover beslist onder de voorwaarden gesteld in artikel 16 van 
deze wet. De overgeleverde persoon kan zich daartoe laten vertegenwoordigen 
door zijn advocaat in België ingeval hij niet persoonlijk voor de Belgische rech-
ter kan verschijnen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de griffie van de kamer van in-
beschuldigingstelling de eiser op 21 mei 2008, via de Poolse gerechtelijke over-
heid en, in België, via de advocaat van de eiser, kennis heeft gegeven van de 
dagbepaling van de zaak op de rechtszitting van 27 mei 2008 en van de terbe-
schikkingstelling van het dossier onder de voorwaarden die bij artikel 16 van de 
wet zijn bepaald. 

De appelrechters die vaststellen dat de raadsman van de eiser niet was versche-
nen ofschoon hij regelmatig was opgeroepen, verantwoorden, zonder het recht 
van verdediging te miskennen, hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. Niyonzima, Brussel.

Nr. 400

2° KAMER - 25 juni 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - BESLISSING - 
MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP
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2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING 
TOT HANDHAVING - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

1º en 2° De verlenging van de voorlopige hechtenis heeft invloed op de verplichting tot  
motivering  van  de  beslissingen  waarbij  zij  wordt  gehandhaafd,  daar  gronden  die 
aanvankelijk  afdoende  leken,  door  verloop  van  tijd  hun  rechtvaardigend  vermogen 
kunnen verliezen.  (Art. 5, §3 E.V.R.M.; Artt. 16, §1 en 5, 22 en 27, §3, vierde lid Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0963.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juni 2008. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
De verlenging van de voorlopige hechtenis heeft invloed op de verplichting tot 

motivering van de beslissingen waarbij zij wordt gehandhaafd, daar gronden die 
aanvankelijk afdoende leken door verloop van tijd hun rechtvaardigend vermo-
gen kunnen verliezen.

Tot staving van zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling heeft de eiser de 
lange duur van de voorlopige hechtenis ingeroepen en aangevoerd dat hij niet 
aan de moord heeft meegeholpen, dat hij alleen dienst had gedaan als chauffeur, 
volkomen onkundig van een eventuele doodslag, dat hij geen gerechtelijk verle-
den had, steeds had gewerkt, in een stabiele omgeving verkeerde en, zodra hij de 
gevangenis verliet, kans op werk had.

De eiser heeft  aldus verschillende omstandigheden aangevoerd die,  volgens 
hem, het bestaan van een werkelijke vereiste van openbaar belang die een aan-
houdende afwijking van de regel van de eerbiediging van de individuele vrijheid 
verantwoordt, kunnen uitsluiten.

Bijgevolg heeft de kamer van inbeschuldigingstelling,  door,  met verwijzing 
naar de redenen van een eerder arrest, alleen erop te wijzen dat de zaak complex 
was, dat het onderzoek ervan een deskundigenopdracht had gevergd, dat de eiser 
als dader of mededader was beschuldigd van doodslag om de diefstal te verge-
makkelijken en de gedraging waarvan hij werd verdacht kon doen vrezen voor 
het plegen van nieuwe aanslagen op de openbare veiligheid, haar beslissing om 
de voorlopige hechtenis opnieuw te handhaven, niet regelmatig met reden om-
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kleed noch naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

25 juni 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Nève, Luik en D. de Béco, Brussel.

Nr. 401

1° KAMER - 26 juni 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESCHIKKINGSBEGINSEL - ONDERGESCHIKTE VORDERING - GEDINGBESLISSENDE EED - BELEID VAN 
DE RECHTER - GRIEF - BEGRIP

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL 
- ONDERGESCHIKTE VORDERING - GEDINGBESLISSENDE EED - BELEID VAN DE RECHTER - GRIEF - 
BEGRIP

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — EED - GEDINGBESLISSENDE EED - 
ONDERGESCHIKTE VORDERING - GEVOLG

4º EED - BURGERLIJKE ZAKEN - GEDINGBESLISSENDE EED - ONDERGESCHIKTE VORDERING - 
GEVOLG

1º, 2°, 3° en 4° Het hof van beroep dat oordeelt dat de vordering van de eiser niet verjaard  
is, maar desondanks de slechts in ondergeschikte orde (voor het geval zou geoordeeld  
worden dat ze wel verjaard is) de door de eiser gevorderde gedingbeslissende eed aan  
de verweerder oplegt, schendt het beschikkingsbeginsel; de omstandigheid dat de eiser  
pas heeft laten gelden dat het hof van beroep ultra petita had beslist nadat de eed werd  
afgelegd, houdt niet in dat hij instemde met de eerdere beslissing van het hof; de eiser,  
die zich gegriefd voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er de voorkeur aan te 
geven slechts tegen de beslissingen van het hof van beroep op te komen nadat de zaak  
was afgehandeld. (Art. 1138, 2° Ger.W.)

(C. T. G.)

ARREST

(A.R. C.06.0405.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen arresten, op 2 januari 2006 en 23 mei 2006 
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan. 
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het burgerlijk ge-

ding, ook beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van het proces uit-
sluitend bij de partijen berust;

- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1357, 1366 en 1367 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het tussenarrest van 2 januari 2006 waarbij de appelrechters aan de verweerder de ge-

dingbeslissende eed opleggen en het eindarrest van 23 mei 2006 waarbij de appelrechters 
de oorspronkelijke vordering van de eiser ontvankelijk doch ongegrond verklaren.

Zij stellen vooraf vast (eindarrest, bladzijde twee):
"Gezien het tussenarrest van het (hof van beroep) van 2 januari 2006 waarbij de ge-

dingbeslissende eed werd opgedragen aan (de verweerder) "van het feit dat hij de kalveren 
geleverd op  24 maart  1994,  5  mei  1994  en 26  juli  1994  voor  een  totaal  bedrag van 
4.586,03 euro (185.000 BEF) heeft betaald.

De zaak werd daartoe vastgesteld op de zitting van 9 mei 2006.
Op die zitting heeft (de verweerder) zich bereid verklaard de eed af te leggen en heeft 

hij onder eed verklaard dat hij de kalveren, geleverd op 24 maart 1994, 5 mei 1994 en 26 
juli 1994 voor een totaal bedrag van 4.586,03 euro (185.000 BEF) heeft betaald";

In het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 mei 2006 werd het volgende vastge-
steld:

"Na het afleggen van de gedingbeslissende eed neemt (de raadsman van de eiser) het 
woord en roept in dat de gedingbeslissende eed ultra petita opgedragen werd. Het (hof van 
beroep) weert dit middel uit de debatten als ontijdig ingeroepen nà het afleggen van de 
eed,  terwijl  partijen uitdrukkelijk  uitgenodigd werden om hun eventuele  bemerkingen 
voor het afleggen ervan te doen gelden".

In het bestreden tussenarrest van 2 januari 2006 werd de gedingbeslissende eed opge-
dragen op de volgende gronden:

"(...) (De eiser) concludeert tot de bevestiging van het vonnis, ondergeschikt vraagt hij 
om aan (de verweerder) de gedingbeslissende eed op te leggen "van het feit dat hij de kal-
veren geleverd op 24 maart 1994, 5 mei 1994 en 26 juli 1994 voor een totaal bedrag van 
4.586,03 euro(185.000 BEF) heeft betaald".

(De eiser) laat terecht gelden dat de ingeroepen verjaringstermijn te dezen niet toepas-
selijk is.

Als 'koopman' in de zin van artikel 2272, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en van 
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artikel 5 van de wet van 1 mei 1913 dient te worden beschouwd degene die voedingsmid-
delen of andere producten verkoopt die courant worden gebruikt (Antwerpen 4 januari 
1994, R.W. 1994-95, 325). Het moet gaan om verkoop van verbruiksgoederen in detail 
aan particulieren (A. Van Oevelen, Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en 
de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht, T.P.R. 1987, 1800, nr. 41).

De verkoop van 8 mestkalveren aan een landbouwer kan bezwaarlijk worden aanzien, 
in hoofde van de verkoper noch, overigens, in hoofde van de koper, als een verkoop van 
verbruiksgoederen in detail.

In de specifieke omstandigheden der zaak is er daarentegen aanleiding om de gevorder-
de gedingbeslissende eed aan (de verweerder) op te dragen, zoals in het dispositief be-
paald.

(...) verklaart het hoger beroep ontvankelijk en alvorens over de grond ervan uitspraak 
te doen draagt de gedingbeslissende eed (artikel 1358 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) op 
aan (de verweerder) 'van het feit dat hij de kalveren geleverd op 24 maart 1994, 5 mei 
1994 en 26 juli 1994 voor een totaal bedrag van 4.586,03 euro (185.000 BEF) heeft be-
taald'".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiser voerde voor de feitenrechters in hoofdorde aan dat de verweerder ten onrechte 

voorhield dat de rechtsvordering verjaard zou zijn (bladzijde vier tot zes van zijn "synthe-
seberoepsbesluiten"); ondergeschikt voerde hij aan dat "Voor zover toch zou worden ge-
oordeeld dat de verkoop van kalveren door een veekoopman aan een landbouwer ressor-
teert onder de eenjarige verjaringstermijn van artikel 2272, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, quod non, (...) alleszins (dient) te worden vastgesteld dat (de verweerder) zich 
in casu niet kan beroepen op deze verjaringstermijn" (bladzijde zes-acht van zijn "synthe-
seberoepsbesluiten") en meest ondergeschikt: "Voor zover toch zou worden aangenomen 
dat (de verweerder) zich kan beroepen op de verjaring van artikel 2272, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, quod certe non, dan legt (de eiser) hem de gedingbeslissende eed op. 
De schuldenaar die één van de in de artikelen 2271 en 2272 van het Burgerlijk Wetboek 
vermelde verjaringen inroept, stelt impliciet dat hij heeft betaald. Daarom mag de schuld-
eiser, aan wie deze verjaring wordt tegengeworpen, van zijn schuldenaar eisen dat hij on-
der eed komt bevestigen dat hij inderdaad zijn schuld heeft betaald en het vermoeden van 
betaling dus met de werkelijkheid overeenstemt (artikel 2275, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek)".

Het behoort tot het wezen van een gedingbeslissende eed dat hij een einde maakt aan 
het geschil. Uit de conclusies van de eiser blijkt dat deze de eed slechts in ondergeschikte 
orde heeft opgedragen aan de verweerder nl. in het geval de rechters zouden oordelen dat 
de vordering van de eiser onderworpen was aan de verjaringstermijn van artikel 2272, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zodat nu de appelrechters vooraf oordelen dat de 
vordering van de eiser niet onderworpen was aan de verjaringstermijn van artikel 2272, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de eed die de appelrechters aan de verweerder op-
leggen bijgevolg geen gedingbeslissende eed is en geen einde kon maken aan het geschil; 
het bestreden arrest van 2 januari 2006 kon derhalve niet naar recht beslissen dat de eedaf-
legging nog diende te worden bevolen (schending van de artikelen 1357, 1366, 1367 van 
het Burgerlijk Wetboek) en de beslissing in het bestreden arrest van 23 mei 2006 dat de 
oorspronkelijke vordering van de eiser ontvankelijk doch ongegrond is, is niet naar recht 
verantwoord nu de in het arrest van 2 januari 2006 ambtshalve opgelegde eed geen beslis-
sende eed is en bijgevolg geen einde kon maken aan het geschil zodat het arrest van 23 
mei 2006 dat het gevolg is van het tussenarrest van 2 januari 2006, mede dient te worden 
vernietigd wegens schending van dezelfde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
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Tweede onderdeel
Nu het bestreden tussenarrest van 2 januari 2006 vaststelt dat de eiser terecht laat gel-

den dat de door de verweerder ingeroepen verjaringstermijn niet toepasselijk is, is niet 
voldaan aan de voorwaarde op grond waarvan de eiser in ondergeschikte orde vorderde de 
gedingbeslissende eed op te leggen aan de verweerder. Door de gedingbeslissende eed 
desalniettemin toch op te leggen, doen de appelrechters uitspraak over niet-gevorderde za-
ken, zonder de partijen de mogelijkheid tot tegenspraak te bieden, en werpen zij aldus 
ambtshalve een geschil op dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het be-
staan hadden uitgesloten (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der partijen bij het burgerlijk geschil, 
ook beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van het proces uitsluitend 
bij de partijen berust en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat W. C. maar in 

ondergeschikte orde gevorderd had de gedingbeslissende eed op te leggen aan de 
verweerder, met name voor het geval het hof van beroep zou oordelen dat de 
vordering van C. tegen G. zou verjaard zijn.

2. Het hof van beroep oordeelt dat er te dezen geen verjaring is, maar legt des-
ondanks toch aan G. de gedingbeslissende eed op dat hij betaald had.

3. Het hof van beroep schendt zodoende het beschikkingsbeginsel. De omstan-
digheid dat de eiser pas heeft laten gelden dat het hof van beroep ultra petita had 
beslist nadat de eed werd afgelegd, houdt niet in dat de eiser instemde met de 
eerdere beslissing van het hof van beroep.

De eiser, die zich gegriefd voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er 
de voorkeur aan te geven slechts tegen de beslissingen van het hof van beroep op 
te komen nadat de zaak was afgehandeld.

4. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het arrest van 2 januari 2006, behalve in zoverre het oordeelt dat het 

hoger beroep van de verweerder ontvankelijk is; vernietigt het arrest van 23 mei 
2006.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest van 2 januari 2006 en van het vernietigde arrest van 
23 mei 2006.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 402

1° KAMER - 26 juni 2008

1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) – BURGERLIJKE ZAKEN – RECHTSPLEGING IN HOGER 
BEROEP – AFWEZIGE PARTIJ – BETREKKING IN HOGER BEROEP - VOORWAARDEN

2º HOGER BEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) – RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP – ONSPLITSBAAR GESCHIL – 
AFWEZIGE PARTIJ – BETREKKING IN HOGER BEROEP - VOORWAARDEN

1º en 2°  Uit  de bepalingen van artikel 1053 van het Gerechtelijk  Wetboek volgt  dat de 
afwezige  partij  in  hoger  beroep  moet  worden  betrokken  en  dat  derhalve  het  tijdige  
initiatief hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te  
komen beslissing  nastreeft;  in  de  regel  is  dit  de  appellant;  aan de  wet  is  eveneens 
voldaan als een geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog  
op de tegenwerpelijkheid van de beslissing; deze partij kan er immers belang bij hebben 
dat het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard1. (Art. 1053 Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0416.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen op respectievelijk 14 februari 

2005 en 7 mei 2007, in hoger beroep, gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 28, 30, 31, 807, 1042, 1051, 1053, 1056 en 1068 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
- De rechtbank van eerste aanleg verklaart in haar tussenvonnis van 14 februari 2005 

“het hoofdberoep, ingesteld door de echtgenoten V-V in de procedure met rolnummer 

1 Het  Hof,  dat  in  dit  arrest  een substitutie  van motieven overweegt,  handelt  hierbij  conform de 
rechtspleging  weerhouden  in  zijn  Jaarverslag  2006,  p.  199.  Het  arrest  van  26  september  2008, 
waarbij,  na  herhaling  van  dezelfde  rechtsregel,  de  voorgestelde  redenen  integraal  door  het  Hof 
werden aangenomen, wordt hierna gepubliceerd, onder nr. 509.
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86/1563/A,  ontvankelijk  in  zoverre  het  strekt  tot  de  hervorming  van  het  bestreden 
vonnis”, en “de vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige bezetting van de 
oorspronkelijke pachtgronden, ingesteld door baron D.V.D.V.G., en de tussenvordering 
tot vrijwaring, ingesteld door de consorten V.R., V.M., V.J., V.S.en V.L., beide ontvanke-
lijk”, o.m. op volgende gronden:

‘De beide zaken betreffen een (principaal) hoger beroep tegen éénzelfde vonnis, gewe-
zen door de vrederechter van het kanton Beringen op 14.07.1986.

Met het oog op een goede rechtsbedeling is het derhalve aangewezen om de beide za-
ken, die samenhangend zijn in de zin van artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek, samen 
te voegen teneinde ze gelijktijdig te behandelen en te berechten.

3. De samenhang - de onsplitsbaarheid - (...)
a) De oorspronkelijke vorderingen van de baron strekten ertoe de door hem aan de echt-

genoten V-V gegeven pachtopzeg geldig te doen verklaren en te horen zeggen voor recht 
dat er door de echtgenoten V-V geen geldige pachtoverdracht aan hun zoon V.J. (de eiser) 
gedaan was.

Dat deze beide vorderingen samenhangend zijn in de zin van artikel 30 van het Gerech-
telijk Wetboek wordt niet betwist.

b) De rechtbank stelt thans vast dat de echtgenoten V-V hun hoger beroep enkel gericht 
hebben tegen de baron en dat zij hun zoon, die tevens procespartij was in eerste aanleg, 
niet (althans niet in eigen naam) in de beroepsprocedure betrokken hebben, en dat de ba-
ron zijn navolgend hoger beroep (waarover verder meer) eveneens enkel gericht heeft te-
gen V.J. (de eiser), doch niet tegen de echtgenoten V-V noch tegen hun rechtsopvolgers.

Nochtans is het duidelijk dat de betwisting betreffende de geldigheid van de pachtopzeg 
en de geldigheid van de hieraan al dan niet voorafgegane pachtoverdracht noodzakelijker-
wijze in aanwezigheid van alle hierbij betrokken partijen, met name de verpachter, de oor-
spronkelijke pachters en de pachtovernemer, dient gevoerd te worden.

Zo immers, is een pachtoverdracht ofwel geldig ofwel ongeldig, doch kan deze geens-
zins tegelijkertijd geldig zijn ten aanzien van de oorspronkelijke pachters en ongeldig ten 
aanzien van de beweerde pachtovernemer.

Huidig geschil is dan ook onsplitsbaar in de zin van de artikelen 753 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Eén en ander impliceert dat in de beide beroepsprocedures in principe zowel de ver-
pachter  (i.c.  de  baron),  de  oorspronkelijke  pachters  (i.c.  de  echtgenoten  V-V of  hun 
rechtsopvolgers) en de beweerde pachtovernemer (i.c. (de eiser)) moesten betrokken wor-
den, hetgeen in casu niet gebeurd is strictu sensu.

De samenvoeging van de beide beroepsprocedures, zoals hoger bevolen, heeft evenwel 
tot gevolg dat alle voornoemde partijen thans in de procedure tot hoger beroep betrokken 
zijn, zodat het probleem van de onsplitsbaarheid zich in de beide samengevoegde zaken 
thans niet langer stelt.

(…)
4. De ontvankelijkheid van het hoofdberoep, ingesteld door de echtgenoten V-V
(…)
b) Hierboven werd reeds gesteld dat het hoofdberoep, ingesteld door de echtgenoten V-

V, tijdig en regelmatig naar vorm is.
De baron vecht de ontvankelijkheid van dit hoger beroep als dusdanig niet aan, in zo-

verre het ertoe strekt de hervorming van het bestreden vonnis te bekomen.
De rechtbank bemerkt terzake geen ambtshalve op te werpen excepties van onontvan-
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kelijkheid.
Het hoofdberoep, ingesteld door de echtgenoten V-V, als zijnde (tevens) een hervor-

mingsberoep is derhalve ontvankelijk.
(…)
7. De ontvankelijkheid van de nieuwe vordering van de baron strekkende tot het beko-

men van een schadevergoeding wegens onrechtmatige bezetting der gronden.
Bij besluiten, neergelegd ter griffie op 12.12.2003, vordert de baron thans voor het eerst 

in graad van beroep betaling vanwege de consoorten V. in hun hoedanigheid van erfop-
volgers van de echtgenoten V-V(doch om de één of de andere reden niet van V.J. in eigen 
naam)  de  betaling  van  een  schadevergoeding  wegens  de  onrechtmatige  bezetting  der 
gronden na de pachtopzeg van 1984, provisioneel begroot op 2.500,00 euro.

(…)
Er kan (...) aanvaard worden dat de huidige vordering tot schadevergoeding berust op 

een feit of een handeling aangevoerd in de gedinginleidende akte, met name de pachtop-
zeg en de daarmee gepaard gaande terbeschikkingstelling van de gronden aan het einde 
van de opzegtermijn.

De rechtbank is in de gegeven omstandigheden dan ook van oordeel dat de voormelde 
vordering tot schadevergoeding van de baron wel degelijk voldoet aan de voorwaarden 
van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en dat deze eis derhalve ont-
vankelijk is.

Hangende het hoofdberoep met betrekking tot de geldigheid van de pachtopzeg en de 
geldigheid van de pachtoverdracht, is deze eis ten gronde evenwel nog niet in staat van 
wijzen.

8. De ontvankelijkheid van de tussenvordering tot vrijwaring
In ondergeschikte orde en voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat de hoger 

sub 7 vermelde vordering tot schadevergoeding ontvankelijk zou zijn, stellen de consoor-
ten V.R., V.J., V.M., V. S. en V.L. een tussenvordering tot vrijwaring in opzichtens (de 
eiser).

Blijkens zijn conclusies van 09.11.2004 betwist (de eiser) de ontvankelijkheid van deze 
tussenvordering niet.

De rechtbank bemerkt terzake geen ambtshalve door haar op te werpen excepties van 
onontvankelijkheid.

De tussenvordering tot vrijwaring is derhalve ontvankelijk.
Ten gronde geldt ook hier dat deze vordering nog niet kan beslecht worden hangende 

het hoofdberoep inzake de pachtopzeg en de pachtoverdracht”.
- De rechtbank van eerste aanleg beslist o.m. als volgt in haar tussenvonnis van 7 mei 

2007:
“Verklaart  het  incidenteel  hoger  beroep  van  baron  G.D.V.D.V.inzake  rolnummer 

86/1563/A en het hoofdberoep, van baron G.D.V.D.V.inzake rolnummer 02/2211/A niet 
ontvankelijk.

Verklaart het hoger beroep van de eisers in hoger beroep inzake 86/1563/A in de hier-
navolgende mate gegrond.

Verklaart  de  eisuitbreiding  in  graad  van  beroep  voor  wat  betreft  de  door  baron 
G.D.V.D.V.gevorderde dwangsom ontvankelijk en deels gegrond.

(…)
Verklaart de eisuitbreiding in graad van beroep door baron G.D.V.D.V.inzake de vor-

dering tot schadevergoeding en tot betaling van de achterstallige pachtgelden ontvanke-
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lijk.
Verleent baron G.D.V.D.V.akte van het feit dat deze vorderingen hoofdelijk worden 

gesteld ten aanzien van (de eiser) en de partijen R.V., M.V., J.V., S.V., L.V., H.V., Y.V. 
en G.V..

Verklaart de vordering tot betaling van de achterstallige pachtgelden thans reeds in de 
hierna bepaalde mate gegrond.

(…)
Verleent baron G.D.V.D.V. voorbehoud voor wat betreft het vorderen van een schade-

vergoeding wegens de eventuele milieuverontreiniging van de verpachte percelen ten aan-
zien van (de eiser).

Verklaart de vordering in gedwongen tussenkomst van baron G.D.V.D.V.ten aanzien 
van L.D. gegrond en verklaart het tussenvonnis van 14.02.2005 alsook huidig vonnis ge-
meen aan L.D..

Verklaart de tussenvordering in vrijwaring van R.V., M.V., J.V., S.V. en L.V. opzich-
tens (de eiser) gegrond.

Veroordeelt (de eiser) tot vrijwaring van R.V., M.V., J.V., S.V. en L.V. voor alle vor-
deringen in hoofdsom, intresten en kosten, die er ingevolge huidig vonnis tegen hen wor-
den uitgesproken”.

De rechtbank steunt deze beslissingen o.m. op volgende motieven:
“A. Ontvankelijkheid
(…)
2. De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep, ingesteld door de baron in de proce-

dure met rolnummer 86/1563/A en het hoofdberoep, ingesteld door de baron in de proce-
dure met rolnummer 02/2211/A.

(…)
2. (…)
Het is slechts bij besluiten, neergelegd ter griffie op 15.09.2003, dat de baron een be-

perkt  incidenteel  beroep instelde.  De redenen van dit  beperkt  incidenteel  beroep,  met 
name de discussie omtrent het feit of (de eiser) al dan niet procespartij was in eerste aan-
leg, waren evenwel al duidelijk sinds het verzoekschrift tot hoger beroep van wijlen de 
echtgenoten V-V, neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 29.08.1986. Bij besluiten, 
neergelegd ter griffie op 29.12.1989, concludeerde de baron hierover reeds, doch vorderde 
hij desalniettemin de integrale bevestiging van het bestreden vonnis.

Het hoofdberoep van de baron inzake 02/2211/A werd slechts ingesteld bij exploot van 
dagvaarding van 30.10.2002.

De opeenvolgende akten waarin de baron gedurende een periode van 16 jaar steeds de 
bevestiging van het vonnis a quo vorderde terwijl hij terdege op de hoogte was van de dis-
cussie in kwestie, kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als een stilzwijgende berus-
ting in het vonnis a quo.

Het incidenteel beroep van de baron inzake rolnummer 86/1563/A en het hoofdberoep, 
ingesteld door de baron in de procedure met rolnummer 02/2211/A, zijn dan ook niet ont-
vankelijk.

3. De ontvankelijkheid van de eisuitbreidingen van de baron inzake de door hem gevor-
derde dwangsommen voor wat betreft de ontruiming van de kwestieuze percelen en de 
schadevergoedingen wegens onrechtmatige bezetting

(…)
2. (De eiser), V.R., V.M., V.J., V.S. en V.L. betwisten de ontvankelijkheid van deze 
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eisuitbreidingen niet  en de rechtbank bemerkt ter zake geen ambtshalve op te werpen 
gronden van niet-ontvankelijkheid, zodat deze eisuitbreidingen ontvankelijk zijn.

4. De ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vorderingen van de baron
1. (De eiser) werpt de niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vorderingen van de 

baron op, zonder evenwel hiertoe een specifiek middel te ontwikkelen.
2. (…) 
De rechtbank bemerkt ter zake geen ambtshalve op te werpen gronden van niet ontvan-

kelijkheid, zodat deze vorderingen ontvankelijk zijn. Het vonnis a quo kan op dit punt be-
vestigd worden.

B. Ten gronde
1. Betreffende de oorspronkelijke vorderingen aangaande de geldigverklaring van de 

opzeg van 13.08.1984 en het verzet tegen de pachtoverdracht/pachtvernieuwing
(…)
2.5.
a. Op grond van artikel 34 van de Pachtwet zijn de overnemer, (de eiser) en de overla-

ters,  wijlen de echtgenoten V-V, hoofdelijk gehouden tot  de verplichtingen die uit  de 
pacht zijn ontstaan. Dit omvat eveneens de verplichting tot het ontruimen van het perceel 
bij het einde van de pacht.

Het eerste vonnis dient dan ook bevestigd te worden in zoverre het de verplichting tot 
ontruiming van de kwestieuze percelen hoofdelijk uitsprak opzichtens (de eiser) en wijlen 
de echtgenoten V-V.

(…)
b. (…)
Uit het dossier blijkt, en dit staat ook niet ter betwisting, dat enkel (de eiser) de kwesti-

euze percelen bezet. De materiële uitvoering van de veroordeling tot ontruiming, alhoewel 
hoofdelijk, rust dus de facto enkel op hem. Er zijn geen objectieve aanwijzingen voorhan-
den dat de partijen R.V., M.V., J.V., S.V., L.V., H.V., Y.V. en G.V. in hun hoedanigheid 
van erfgenamen van wijlen de echtgenoten V-V, deze uitvoering onmogelijk zouden ma-
ken. Bovendien acht de rechtbank het niet opportuun dat deze partijen via de dwangsom-
men het slachtoffer zouden worden van de mogelijke onwil van (de eiser) om de huidige 
veroordeling tot ontruiming uit te voeren.

Er is dan ook geen reden om de ontruiming van de kwestieuze percelen ook lastens (...)  
R.V., M.V., J.V., S.V., L.V., H.V., Y.V. en G.V. in hun hoedanigheid van erfgenamen 
van wijlen de echtgenoten V-V onder verbeurte van een dwangsom uit te spreken.

De eisuitbreiding van de baron op dit punt is deels gegrond.
2. Aangaande de vordering tot schadevergoeding door de baron ingesteld in graad van 

beroep
(…)
2. Nu hoger werd aangenomen dat er sprake is van een pachtoverdracht door wijlen de 

echtgenoten V-V aan (de eiser) van de kwestieuze percelen, doch er geen sprake is van 
een pachtvernieuwing, zijn (de eiser) enerzijds en de nalatenschap van wijlen de echtge-
noten V-V, anderzijds hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde pachtgelden 
voor de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987 op grond van artikel 34 van de Pachtwet, zoals 
van toepassing ten tijde van de opzegging.

De vordering van de baron is wat betreft de cijfermatige omvang van de gevorderde 
pachtgelden gegrond, nu de partijen V. deze ook niet betwisten.

(…)
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De baron vordert  op deze bedragen gerechtelijke intresten.  Deze kunnen toegekend 
worden vanaf de datum van het instellen van deze vordering, voor het eerst gedaan bij be-
sluiten neergelegd ter griffie op 12.12.2003.

3.
3.1.
Wat betreft de schadevergoeding voor de onrechtmatige bezetting door (de eiser) van 

de kwestieuze percelen sinds het einde van de opzeg van 13.08.1984, wordt geen enkel 
stuk bijgebracht waaruit de omvang van deze schade zou moeten blijken. Over het feit dat 
(de eiser) ingevolge de onrechtmatige bezetting van de kwestieuze percelen een schade-
vergoeding verschuldigd is aan de baron kan geen betwisting bestaan. Vanaf het einde van 
de pachtopzeg, met name 01.04.1988, diende (de eiser) de kwestieuze percelen immers te-
rug ter beschikking van de baron te stellen.

Deze schadevergoeding kan dus slechts beginnen te lopen vanaf 01.04.1988, zijnde de 
einddatum van de door de baron gedane opzeg.

Het procedureverloop is op dit punt niet relevant, nu (de eiser) voldoende procedurele 
mogelijkheden had om de procedure voortgang te laten vinden. Hij diende om de redenen 
aangehaald in het tussenvonnis van deze rechtbank van 14.02.2005 immers wel degelijk 
als een procespartij bij het vonnis a quo beschouwd te worden.

Het komt de rechtbank gepast voor om met het oog op de concrete begroting van de 
winstderving door de baron geleden ingevolge het feit dat hij de kwestieuze percelen niet 
vanaf 01.04.1988 in gebruik kon nemen, over te gaan tot aanstelling van een deskundige 
met als opdracht advies te verlenen en over te gaan tot berekening van deze winstderving.

(…)
4.  De  baron  vordert  in  de  motivering  van  zijn  besluiten,  neergelegd  ter  griffie  op 

16.01.2006, tevens dat hem voorbehoud zou worden verleend voor een eventuele schade-
vergoeding wegens milieuverontreiniging veroorzaakt door (de eiser) op de kwestieuze 
percelen. Deze vordering wordt niet hernomen in het dispositief.

(De eiser) voert dienaangaande geen verweer. Gelet op de door de baron overgelegde 
stukken kan hem dit voorbehoud verleend worden.

(…)
3. Aangaande de vordering in gedwongen tussenkomst van de baron ten aanzien van L. 

D.
(…)
2. Deze vordering (...) is gegrond, nu ingevolge het stelsel van algehele gemeenschap 

bestaande tussen de echtgenoten L.D. en Y.V. moet vermeden worden dat betreffende 
huidig geschil, hetwelk overigens voor een deel onsplitsbaar is, naderhand opzichtens L. 
D. opnieuw procedures zouden moeten gevoerd worden.

(…)
4. Aangaande de tussenvordering in vrijwaring van de partijen R.V., M.V., J.V., S.V. 

en L.V. opzichtens (de eiser)
(De eiser) voert aangaande deze tussenvordering geen verweer.
Nu  uit  hoger  ontwikkelde  redenering  blijkt  dat  (de  eiser)  minstens  reeds  sedert 

13.09.1984 de enige exploitant/bezetter is van de kwestieuze percelen, is deze tussenvor-
dering gegrond voor wat betreft de veroordeling tot betaling van de achterstallige pacht-
gelden – in hoofdsom, interesten en kosten -, dewelke tevens ten aanzien van R.V., M.V., 
J.V., S.V. en L.V. wordt uitgesproken”.

Grieven
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1.1 Krachtens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek moet hoger beroep, wanneer 
het geschil onsplitsbaar is, gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met 
dat van de eiser in hoger beroep (eerste lid). Bovendien moet deze de andere niet in be-
roep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone 
termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak be-
trekken (tweede lid). Bij niet-inachtneming van deze regels wordt het hoger beroep niet 
toegelaten (derde lid).

Te dezen stelt de rechtbank in haar tussenvonnis van 14 februari 2005 o.m. vast: (a) 
“dat de echtgenoten V-V hun hoger beroep enkel gericht hebben tegen de baron en dat zij 
hun zoon, die tevens procespartij was in eerste aanleg, niet (althans niet in eigen naam) in 
de beroepsprocedure betrokken hebben”, (b) “dat de baron zijn navolgend hoger beroep 
(waarover verder meer) eveneens enkel gericht heeft tegen V.J. (de eiser), doch niet tegen 
de echtgenoten V-V noch tegen hun rechtsopvolgers”, (c) dat “huidig geschil onsplitsbaar 
is in de zin van de artikelen 753 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek “, nu het “duide-
lijk is dat de betwisting betreffende de geldigheid van de pachtopzeg en de geldigheid van 
de hieraan al dan niet voorafgegane pachtoverdracht noodzakelijkerwijze in aanwezigheid 
van alle hierbij betrokken partijen, met name de verpachter, de oorspronkelijke pachters 
en de pachtovernemer, dient gevoerd te worden”, aangezien “immers, (...) een pachtover-
dracht ofwel geldig ofwel ongeldig (is), doch (...) geenszins tegelijkertijd geldig (kan) zijn 
ten aanzien van de oorspronkelijke pachters en ongeldig ten aanzien van de beweerde 
pachtovernemer”, en (d) dat “één en ander impliceert dat in de beide beroepsprocedures in 
principe zowel de verpachter (i.c. de baron), de oorspronkelijke pachters (i.c. de echtgeno-
ten V-V of hun rechtsopvolgers) en de beweerde pachtovernemer (i.c. (de eiser)) moesten 
betrokken worden, hetgeen in casu niet gebeurd is strictu sensu” (p. 15-16).

1.2 Krachtens artikel 30 van hetzelfde wetboek kunnen rechtsvorderingen als samen-
hangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het 
wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te vermijden 
die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.

De toepassing van dit artikel in hoger beroep kan echter geenszins tot gevolg hebben 
dat twee, wegens niet-naleving van de regels gesteld in artikel 1053, ontoelaatbare hogere 
beroepen, toelaatbaar zouden worden in de zin van dit artikel 1053, louter door hun sa-
menvoeging wegens samenhang in de zin van voormeld artikel 30, zoals door de recht-
bank in haar tussenvonnis van 14 februari 2005 vastgesteld (p. 4).

1.3 Hieruit volgt dat de rechtbank, in haar tussenvonnis van 14 februari 2005, niet wet-
tig heeft geoordeeld dat “de samenvoeging van de beide beroepsprocedures, zoals hoger 
bevolen, (...) evenwel tot gevolg (heeft) dat alle voornoemde partijen thans in de procedu-
re tot hoger beroep betrokken zijn, zodat het probleem van de onsplitsbaarheid zich in de 
beide samengevoegde zaken thans niet langer stelt” (schending van de artikelen 30, 31 en 
1053 van het Gerechtelijk Wetboek). Bijgevolg kon de rechtbank evenmin wettig oorde-
len dat het hoofdberoep van de echtgenoten V-V‘tijdig en regelmatig naar de vorm is’ en 
als ‘hervormingsberoep’ ontvankelijk is (schending van de artikelen 1051, 1053 en 1056 
van het Gerechtelijk Wetboek).

 2.1 In haar tussenvonnis van 7 mei 2007 verklaart de rechtbank van eerste aanleg zo-
wel het incidenteel beroep van eerste verweerder in de zaak met rolnummer 86/1563/A, 
als zijn hoofdberoep in de zaak met rolnummer 02/2211/A, niet ontvankelijk.

Nu de rechtbank, zoals hierboven aangetoond, evenmin wettig oordeelt dat het hoofd-
beroep van de echtgenoten V-V als ‘hervormingsberoep’ ontvankelijk is, werd geen enkel 
ontvankelijk hoger beroep bij de rechtbank ingesteld, zodat het vonnis van de eerste rech-
ter overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek in kracht van gewijsde is ge-
treden.
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 2.2 Een hoger beroep heeft slechts een devolutieve werking in de zin van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, indien het ontvankelijk is, terwijl bij de appelrechter geen 
ontvankelijke nieuwe vordering, bij toepassing van de artikelen 807 en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, kan worden ingesteld indien geen enkel ontvankelijk hoger beroep bij 
hem werd ingesteld.

Hieruit volgt dat de rechtbank niet wettig kennis kon nemen van, noch uitspraak doen 
over:

- de ontvankelijkheid van de vordering van eerste verweerder tot gedwongen tussen-
komst in hoger beroep van L.D. en de gegrondheid van deze vordering;

- de ontvankelijkheid van de vordering van eerste verweerder tot schadevergoeding we-
gens onrechtmatige bezetting van de oorspronkelijke pachtgronden;

- de ontvankelijkheid van de tussenvordering tot vrijwaring van derde tot en met zeven-
de verweerders en de gegrondheid van deze vordering; de ‘eisuitbreiding in graad van be-
roep’ van de eerste verweerder m.b.t. de door hem gevorderde dwangsom voor de vertra-
ging ‘in de uitvoering van de ontruiming van de kwestieuze percelen vanaf de dertigste 
dag volgend op de betekening van (het) vonnis’;

- de ‘eisuitbreiding in graad van beroep’ van de eerste verweerder m.b.t. de door hem 
gevorderde schadevergoeding en achterstallige pachtgelden met aanstelling van een des-
kundige en toekenning van een voorbehoud voor ‘een schadevergoeding wegens de even-
tuele milieuverontreiniging van de verpachte percelen’ ten aanzien van de eiser (tussen-
vonnis van 7 mei 2007, p. 17-19 en 22-24).

Door niettemin ‘het hoger beroep van eisers in hoger beroep inzake 86/1563/A in de 
hiernavolgende mate gegrond’ te verklaren en te beslissen over voormelde vorderingen 
heeft de rechtbank dan ook haar tussenvonnissen van 14 februari 2005 en 7 mei 2007 niet 
naar recht verantwoord (schending van de artikelen 28, 807, 1042 en 1068 van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De appelrechters oordelen dat het geschil dat het voorwerp is van het hoger 

beroep van de echtgenoten V-V, oorspronkelijke pachters en rechtsvoorgangers 
van de eiser en van de verweerders 2 tot en met 11, onsplitsbaar is, zonder op dit 
punt te worden bekritiseerd.

2. Artikel 1053, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat hoger be-
roep, wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet gericht worden tegen alle partijen 
wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. 

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, moet de eiser in hoger beroep 
bovendien de andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet 
opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste 
voor de sluiting van het debat in de zaak betrekken. 

Krachtens het derde lid van dit artikel wordt, bij niet-inachtneming van de in 
dit artikel gestelde regels, het hoger beroep niet toegelaten.

Krachtens het vierde lid van dit artikel kan de beslissing worden tegengewor-
pen aan alle in de zaak betrokken partijen.

3. Uit die bepalingen volgt dat de afwezige partij in het hoger beroep moet 
worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief hiertoe moet uitgaan van 
een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te komen beslissing nastreeft. 
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In de regel is dit de appellant.
Aan de wet is eveneens voldaan als een geïntimeerde de afwezige partij in het 

hoger beroep betrekt, met het oog op de tegenwerpelijkheid van de beslissing. 
Deze partij kan er immers belang bij hebben dat het hoger beroep ontvankelijk 
wordt verklaard.

4. De appelrechters stellen vast dat het beroepen vonnis op 1 augustus 1986 
ten verzoeke van de eerste verweerder betekend werd aan de echtgenoten V-V, 
maar niet aan de eiser. 

De appelrechters oordelen, enerzijds, dat in de loop van de beroepsprocedure 
aanhangig gemaakt door de echtgenoten V-V, de eerste verweerder de eiser op 
30 oktober 2002 heeft gedagvaard in hoger beroep “stellende dat de laatstge-
noemde noodzakelijkerwijze tevens als procespartij betrokken dient te worden in 
het hoger beroep, ingesteld door de echtgenoten V-V”. 

Aldus geven zij te kennen dat het voorwerp van de dagvaarding van de eerste 
verweerder ertoe strekt de eiser in een onsplitsbaar geschil, voorwerp van het ho-
ger beroep van de echtgenoten V-V, te betrekken.

De appelrechters oordelen, anderzijds, dat de eerste verweerder met die dag-
vaarding van 30 oktober 2002 een navolgend hoger beroep heeft ingesteld tegen 
de eiser en dat hij vordert dat de door hem aanhangig gemaakte beroepsprocedu-
re zou worden samengevoegd met de beroepsprocedure ingeleid door de echtge-
noten V-V. Vervolgens oordelen zij dat de beide beroepsprocedures samenhan-
gend zijn zodat ze dienen gevoegd.

Aldus gaan de appelrechters ervan uit, enerzijds, dat de dagvaarding van 30 
oktober 2002 door de eerste verweerder tot doel had de eiser te betrekken in de 
beroepsprocedure die werd aanhangig gemaakt door de echtgenoten V-V en, an-
derzijds, dat met die dagvaarding een afzonderlijk navolgend hoger beroep werd 
ingesteld.

Die uitgangspunten zijn tegenstrijdig.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- het beroepen vonnis werd niet betekend aan de eiser;
- de echtgenoten V-V hebben hoger beroep ingesteld tegen het beroepen von-

nis van 14 juli 1986;
- dit hoger beroep was niet gericht tegen hun zoon J.V., de eiser, die eveneens 

partij was voor de eerste rechter;
- de eerste verweerder, verpachter, heeft op 30 oktober 2002 de eiser J.V. ge-

dagvaard in de volgende bewoordingen ” Het vonnis a quo werd op 1 augustus 
1986 betekend aan (de echtgenoten V-V), die vervolgens op 29 augustus 1986 
hoger beroep hebben ingesteld tegen (de eerste verweerder) (…) ertoe strekkend 
dit vonnis te laten vernietigen en te hervormen, doch waarin (de eiser) niet werd 
betrokken” en “Bijgevolg is het noodzakelijk (de eiser), een regelmatige proces-
partij in eerste aanleg, te betrekken in het hoger beroep”.

Uit het voorgaande volgt dat de echtgenoten V-V in een volgens het bestreden 
vonnis onsplitsbaar geschil hoger beroep hebben ingesteld, zonder de eiser daar-
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in te betrekken en dat de eerste verweerder binnen de gewone termijnen van ho-
ger beroep en ten laatste voor de sluiting van het debat, de eiser in de zaak heeft  
betrokken.

6. Aldus rijst de vraag of het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord is 
op de voormelde in de plaats gestelde reden, zodat het middel, al was het ge-
grond, niet ontvankelijk is in zoverre het schending aanvoert van artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek.

7. De zaak dient naar een latere datum te worden verdaagd teneinde de partijen 
toe te laten over deze vraag standpunt in te nemen.

Dictum
Het Hof,
Verdaagt de zaak naar de openbare terechtzitting van 26 september 2008, ten-

einde de partijen standpunt te laten innemen over de in randnummer 6 gestelde 
vraag.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 403

1° KAMER - 26 juni 2008

1º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BEVRIJDING - 
VOORWAARDEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BEVRIJDING

3º BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD - BEGRIP

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD - BEGRIP

5º BORGTOCHT - ZEKERHEIDSSTELLING – BESTUURDER VENNOOTSCHAP - VERGOEDING IN EEN 
ANDERE HOEDANIGHEID DAN PERSOONLIJK ZEKERHEIDSSTELLER - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER

6º BORGTOCHT - ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOOS KARAKTER - DRAAGWIJDTE

7º BORGTOCHT - KOSTELOOSHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TIJDSTIP

1º  en  2°  Het  is  de  bedoeling  van  de  wetgever  dat  de  rechtbank  enkel  de  natuurlijke 
personen die zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door  
hun bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk  
belang hebben bij  de betaling van die schulden.  (Art.  80, derde lid  Faillissementswet 
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1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005)

3º en 4° De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig 
economisch  voordeel,  zowel  rechtstreeks  als  onrechtstreeks,  dat  de  persoonlijke  
zekerheidssteller  kan  genieten  van  de  zekerheidsstelling1.  (Art.  80,  derde  lid 
Faillissementswet 1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005)

5º  De omstandigheid  dat  de zekerheidssteller  van de gefailleerde uit  de vennootschap 
waarvan  hij  bestuurder  is,  vergoedingen  betrekt  in  een  andere  hoedanigheid  dan  
persoonlijk zekerheidssteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze 
vergoedingen een economisch voordeel uitmaken dat de zekerheidssteller kan genieten  
als gevolg van de zekerheidsstelling voor de vennootschap. (Art. 10 Wet 20 juli 2005)

6º  Om  tot  het  kosteloos  karakter  van  de  zekerheidsstelling  te  besluiten,  is  het  niet  
voldoende om vast te stellen dat geen concrete vergoeding als tegenprestatie voor de 
zekerheidsstelling werd bedongen. (Art. 10 Wet 20 juli 2005)

7º Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling dient de rechter zich te  
plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend.

(G. T. BROUWERIJEN ALKEN-MAES N.V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem:
1.  Eiser  had  zich  (als  oprichter,  aandeelhouder  en  zaakvoerder  van  een  B.V.B.A.) 

tegenover verweerster persoonlijk zeker gesteld m.b.t. de borgstelling die deze laatste had 
verstrekt i.v.m. een (door een derde) aan de B.V.B.A. verleend krediet.

De B.V.B.A. bleef in gebreke om het verstrekte krediet af te betalen en verweerster 
werd als borg hiertoe aangesproken. Na betaling spreekt verweerster op haar beurt haar 
borg (eiser) aan.

Wanneer de B.V.B.A. failliet wordt verklaard, brengt verweerster haar betwisting voor 
de rechtbank van koophandel te Antwerpen die de vordering van eiser – om bevrijd te 
worden  van  zijn  verbintenissen  voortvloeiend  uit  zijn  persoonlijke  zekerheidsstelling 
tegenover verweerster voor de schulden van de failliete B.V.B.A. – ongegrond verklaarde, 
omdat hij (in zijn eerder vermelde hoedanigheden binnen de B.V.B.A.) een rechtstreeks 
economisch  belang  nastreefde  bij  het  onderschrijven  van  de  borgstelling,  die  niet  als 
kosteloos werd beschouwd.

Het Hof van beroep te Antwerpen bevestigde (bij arrest van 8 maart 2007) dit vonnis.
2. Eiser voert hiertegen een enig middel aan, gesteund op drie onderdelen.
3. In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat het begrip kosteloos door de bestreden 

beslissing werd geschonden, die aldus niet naar recht verantwoord zou zijn door gebrek 
aan vaststelling dat de door eiser aangegane borgstelling hem recht gaf op een concrete 
tegenprestatie.

4.  In  voormelde context bepaalt  art.  80,  derde lid,  van de Faillissementswet dat de 
rechtbank elke natuurlijke persoon – die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 
gefailleerde – geheel of gedeeltelijk bevrijdt wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis 
niet  in  verhouding  is  met  zijn  inkomsten  en  met  zijn  patrimonium,  tenzij  hij  zijn 
onvermogen frauduleus organiseerde.

5. De problematiek m.b.t. de invulling die aan het begrip kosteloos i.v.m. de persoonlij-
ke zekerheidsstelling dient gegeven te worden, is nauw verbonden met de invoering van 
het principe van verschoonbaarheid dat in het Belgisch faillissementsrecht werd ingevoerd 
door de Faillissementswet van 8 augustus 19972.

1 Zelfde oplossing als gepreciseerd in Cass., 26 juni 2008, A.R. C.07.0596.N, infra, nr. 404.
2 Zie o.m. B. INGHELS, “Petite histoire d'une grande idée: l'excusabilité”,  T.B.H. 2007/4, 307-331, 
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6. Initieel veranderde deze regeling niets aan de situatie van de borg die zich, ingevolge 
rechtspraak van uw Hof van 16 november 20013, niet op de verschoonbaarheid van de ge-
failleerde kon beroepen om te beletten dat de schuldeiser t.a.v. wie hij zich borg stelde te-
gen hem vervolgingen instelde, aangezien de verschoonbaarheid niet het tenietgaan van 
de schulden van de gefailleerde tot gevolg heeft en een exceptie is die alleen de schulde-
naar persoonlijk betreft in de zin van art. 2036 B.W.4

7. Ingevolge de wet van 4 september 2002 (tot wijziging van de Faillissementswet van 
8/8/1997 …, B.S. 21/09/2002) veranderde deze situatie drastisch en werd (in art. 82, eerste 
lid, van de Faillissementswet) een mechanisme voorzien van automatische bevrijding van 
de borg van de gefailleerde, wanneer deze laatste de verschoonbaarheid verkrijgt; vereiste 
is wel dat het een "natuurlijke persoon" betreft die zich "kosteloos" borg heeft gesteld. 
Met betrekking tot deze wetswijziging had het Arbitragehof met zijn arrest van 28 maart 
20025 reeds een schot voor de boeg gegeven door te stellen (B.11 en B.12) dat het niet 
voorzien van een mogelijkheid tot bevrijding van de borg – in het bijzonder wanneer zijn 
verbintenis van "belangloze" aard is – een maatregel betreft die niet redelijk evenredig is 
met het doel ervan.

8. Evenwel noopte een nieuwe beslissing van het Arbitragehof (van 30 juni 2004) de 
wetgever tot een nieuwe wijziging van de wetgeving6. Het Arbitragehof had gesteld dat 
dergelijke maatregel van automatische bevrijding van de kosteloze borg (art. 82, eerste 
lid, Faillissementswet) ongrondwettig was voor zover de borgen van de rechtspersonen 
(bij gebreke aan verschoonbaarheid van deze laatste: art. 81, 1° Faillissementswet) niet 
bevrijdt konden worden en dat, door het voordeel van de verschoonbaarheid automatisch 
uit te breiden tot de persoon die zich kosteloos borg heeft gesteld, aan de schuldeisers een 
last werd opgelegd die niet redelijk verantwoord is t.a.v. het doel dat de wetgever na-
streeft7.

9. Aldus kwam de wet van 20 juli 2005 (tot wijziging van de Faillissementswet van 
8/8/1997 …,  B.S.  28/07/2005) tot stand waar in art. 80, derde lid, de bevrijding van de 
borg werd losgekoppeld van de verschoonbaarheid van de gefailleerde en werd onderwor-
pen aan de beoordeling van de rechtbank van koophandel. Een wettelijke omschrijving of 
definitie van het begrip "kosteloos" werd evenwel niet weerhouden8, met als gevolg dat 
(zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer) verschillende interpretaties aan bod kwamen 
waarbij "kosteloos" werd gelijkgeschakeld met concepten zoals "om niet", "uit vrijgevig-
heid", "niet-wederkerig", "belangeloos" …

10. Bij dit alles mag evenwel m.i. niet uit het oog worden verloren dat artikel 4 van de 
wet  van  3  juni  2007  (met  betrekking  tot  de  kosteloze  borgtocht:  B.S. 27/06/2007)  – 
hoewel slechts tot stand gekomen na datum van het bestreden arrest – een artikel 2043bis 
in het B.W. heeft ingevoegd waarin gesteld wordt dat "kosteloze borgtocht" de handeling 
betreft waarmee een natuurlijke persoon kosteloos de hoofdschuld verzekert ten gunste 
van een schuldeiser en dat de kosteloze aard van de borgtocht slaat op het ontbreken van 
enig  economisch  voordeel,  zowel  rechtstreeks  als  indirect,  dat  de  borg  kan  genieten 

i.v.m. de geschiedenis van de Faillissementswet n.a.v. zijn tiende verjaardag.
3 Cass., 16 november 2001, A.R. C.00.0430.F en C.00.0433.F, A.C. 2001, nr. 623. 
4 Zie ook A. CUYPERS, "De verschoonbaarheid van de gefailleerde en de positie van echtgenoot en 
borg in de gerepareerde Faillissementswet", T.B.H. 2003, (267) 269, nr. 3.
5 Arbitragehof, 28 maart 2002, R.W. 2002-2003, nr. 12, 457-458, met noot C. LEBON, "Het Arbitrage-
hof en de Reparatiewet Faillissement op hetzelfde spoor: borg en echtgenoot van de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde bevrijd", 458-462.
6 Arbitragehof, 30 juni 2004,  R.W. 2004-2005, nr. 17, 662-666, met noot M. VANMEENEN, "De ver-
schoonbaarheid – Het Arbitragehof hakt de knoop door …", 666-670.
7 Arbitragehof, nr. 114/2004, 30 juni 2004, R.W. 2004-2005, nr. 17, 665-666 (B. 10, B. 13 en B.14); 
Parl. St. Kamer 2004-2005, Doc (51) 1811/007, Verslag E. MASSIN, 3.
8 Parl. St. Kamer 2004-2005, Doc (51) 1811/007, 4-5.
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dankzij de borgstelling.
Een  dergelijke,  gelijkaardige,  formulering  kwam  ook  reeds  aan  bod  in  het  eerder 

vermeld arrest van het Arbitragehof van. 30/06/2004 (B.5.4, al. 2), waarbij verder (B.5.4, 
al.  3)  werd  benadrukt  dat  door  enkel  de  personen  die  met  hun  borgstelling  geen 
economisch voordeel nastreven van hun verplichtingen te ontslaan, de wetgever (juist) de 
meest  onbaatzuchtige  en kwetsbare  categorie  van borgen in  bescherming heeft  willen 
nemen.

11. Uit de evolutie, ontwikkeling en bijsturing van deze parlementaire en wetgevende 
initiatieven kan m.i. dan ook niet anders dan vastgesteld worden dat het de bedoeling van 
de wetgever kan genoemd worden om enkel de natuurlijke personen te bevrijden die door 
hun bereidwilligheid verplicht zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, maar die 
geen persoonlijk voordeel halen uit en belang hebben bij de borgstelling.

De categorie van personen die als kosteloze borgen zullen kunnen bevrijd worden, lijkt 
dan ook eng te moeten worden geïnterpreteerd, waarbij het begrip "kosteloos" eerder de 
terminologie en draagwijdte "belangeloos" verdient9.

Het behoort bovendien aan de rechter om te oordelen of de persoon die het voordeel 
van artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet wenst te genieten in de zin van die be-
paling een kosteloze borg is10.

12. Door aldus te beslissen dat eiser een persoonlijk financieel en economisch voordeel 
nastreefde  waardoor  de  borgstelling  niet  als  kosteloos  kon  worden  aangezien, 
verantwoordt  het  bestreden  arrest  m.i.  naar  recht  de  haar  toevertrouwde  beoordeling 
omtrent de toepassing van het voordeel van de bevrijding zoals bepaald in art. 80, derde 
lid, van de Faillissementswet m.b.t. een kosteloze persoonlijke zekerheidsstelling van een 
natuurlijke persoon. 

13. Ik meen dan ook dat het onderdeel dat uitgaat van een andere onjuiste opvatting 
faalt naar recht.

14.  In  het  tweede  onderdeel  voert  eiser  aan  dat  vergoedingen  toegekend  aan  een 
zaakvoerder of aandeelhouder geen tegenprestatie vormen voor enige borgstelling door 
die  zaakvoerder  of  aandeelhouder,  maar  een  tegenprestatie  zijn  voor  de  specifieke 
uitoefening van een mandaat van zaakvoerder dan wel voor rechten die voortkomen uit 
het aandeelhouderschap, onafhankelijk van de hoedanigheid van borgsteller. 

15.  Uit  het  m.b.t.  het  eerste  onderdeel  gestelde  blijkt  evenwel  dat  een persoonlijke 
zekerheidsstelling niet  kosteloos is  in  de  zin  van artikel  80 van  de Faillissementswet 
louter  omdat  hiervoor  geen  rechtstreekse  financiële  tegenprestatie  werd  bedongen. 
Kosteloosheid is derhalve slechts voorhanden voor zover blijkt dat de natuurlijke persoon 
die  zich  persoonlijk  zeker  heeft  gesteld  voor  de  gefailleerde,  geen  rechtstreeks  of 
onrechtstreeks persoonlijk economisch voordeel heeft nagestreefd met de verrichting die 
hij waarborgt.

16. Het feit dat er geen tegenprestatie als zodanig werd bedongen bij het aangaan van 
de borgstelling sluit aldus niet uit dat er toch een belang kan zijn in de zin van een direct 
of indirect economisch voordeel.

Ook  al  krijgt  de  eiser  in  casu  geen  expliciete  tegenprestatie  toegeleverd,  de 
omstandigheid  dat  hij  in  een  andere  hoedanigheid  dan  persoonlijke  zekerheidssteller 
vergoedingen betrekt, sluit niet uit dat de feitenrechter naar recht kan vaststellen dat deze 
een  economisch  voordeel  (of  het  nastreven  daarvan)  uitmaken  in  het  belang  van  de 
zekerheidssteller. 

9 Parl. St. Senaat 2006-2007, 3-2056/3, Verslag MAHEUX, 7;  Parl. St. Kamer 2006-2007, Doc(51) 
2730/001, 9, en Doc. (51) 2730/003, 9.
10 Grondwettelijk Hof, nr. 187/2006, 29 november 2006, B.2, B.S. 7 febr. 2007.
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17.  Ik ben dan ook van oordeel dat het  bestreden arrest  een juiste toepassing heeft 
gemaakt van de rechtsregel waarvan de schending is aangevoerd en meen derhalve dat het 
tweede onderdeel niet kan worden aangenomen.

18. Het derde (in ondergeschikte orde aangevoerde) onderdeel verwijt de appelrechters 
niet te hebben vastgesteld dat eiser daadwerkelijk enig concreet voordeel heeft genoten 
wegens  het  aangaan  van  de  borgstelling  waardoor  zij  niet  wettig  het  niet-kosteloos 
karakter ervan konden afleiden.

19. Zoals reeds eerder gesteld behoort het aan de bodemrechter om te oordelen of een 
persoon in de zin van de wet een kosteloze borg is11, waarbij uit het antwoord op de vori-
ge onderdelen blijkt dat het voor het begrip kosteloos niet voldoende is dat geen concrete 
vergoeding als tegenprestatie voor de zekerheidsstelling werd bedongen, maar dat deze 
werd ingegeven door de mogelijkheid tot een direct of indirect-economisch voordeel.

20. Waar de geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst worden beoordeeld op het 
moment van het aangaan van het contract12, zo ook dient de bodemrechter – voor de be-
oordeling van de kosteloosheid van de borgstelling – zich te plaatsen op het ogenblik 
waarop de verbintenis hiervoor werd aangegaan13 en de wil en de bedoeling in hoofde van 
de  zekerheidssteller  voorhanden  is  om al  dan niet  enig rechtstreeks  of  onrechtstreeks 
voordeel na te streven. De omstandigheid dat de zekerheidsstelling naderhand het beoog-
de voordeel niet oplevert, doet hieraan geen afbreuk en is derhalve niet van aard om aan 
de zekerheidsstelling het kosteloos karakter te verlenen. 

21. Op grond van de motieven en vaststellingen zoals weergegeven op blz. 3, onder de 
nummers 5 en 6, van het bestreden arrest vermochten de appelrechters m.i. derhalve hun 
beslissing wettig te verantwoorden.

22. Ik meen dan ook dat het derde onderdeel niet kan worden aangenomen.
23. Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. C.07.0546.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 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
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel

11 Art. 80, derde lid Faillissementswet zoals ingevoegd bij art. 7, 2° van de wet van 20 juli 2005, 
B.S. 28 juli 2005, en voetnoot 9 supra.
12 Cass., 11 april 1991, A.R. 8909, A.C. 1990-1991, nr 421; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Die Keu-
re, 2005, nr. 95 e.v. 
13 B. INGHELS,  o.c., 323, nr. 43; L. VAN DEN STEEN, “De bevrijding van de kosteloze borg”, T.B.H. 
2007, 276.
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1. Krachtens artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, zoals ingevoerd 
bij artikel 7, 2°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissements-
wet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen, evenals artikel 
10, 4°, tweede lid, van deze wet van 20 juli 2005, bevrijdt de rechtbank geheel of 
gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde 
voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhou-
ding staat tot zijn inkomsten en tot zijn patrimonium, tenzij deze natuurlijke per-
soon zijn onvermogen frauduleus organiseerde.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever om en-
kel de natuurlijke personen te bevrijden die door hun bereidwilligheid verplicht 
zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij geen persoonlijk be-
lang hebben bij de betaling van die schulden.

2. De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken 
van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de per-
soonlijke zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling.

3.  Het  onderdeel  dat  ervan  uitgaat  dat  een  persoonlijke  zekerheidsstelling 
slechts kosteloos is wanneer voor de zekerheidsstelling geen concrete tegenpres-
tatie werd bedongen, berust op een onjuiste opvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat voor het bepalen van het 

kosteloos karakter van een persoonlijke zekerheid moet worden nagegaan of de 
zekerheidssteller niet enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrecht-
streeks, geniet ten gevolge van de zekerheidsstelling.

5. De omstandigheid dat de eiser uit de vennootschap waarvan hij de bestuur-
der is, vergoedingen betrekt in een andere hoedanigheid dan persoonlijk zeker-
heidssteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze vergoedin-
gen een economisch voordeel uitmaken dat de zekerheidssteller kan genieten als 
gevolg van de zekerheidsstelling voor de vennootschap.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. Uit het antwoord op de vorige onderdelen blijkt dat om tot het kosteloos ka-

rakter van de zekerheidsstelling te besluiten, het niet voldoende is om vast te 
stellen dat geen concrete vergoeding als tegenprestatie voor de zekerheidsstelling 
werd bedongen.

7. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser de oprichter, enige aandeelhouder en zaakvoerder van de gefailleerde 

vennootschap is;
- het krediet waarvoor de eiser zich persoonlijk borg heeft gesteld, werd aange-

gaan met het oog op investeringen in de verwachting hiermee de vennootschap 
winstgevend te maken;

- de eiser zich heeft borg gesteld voor het krediet met de verwachting de ven-
nootschap winstgevend te maken.
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Zij vermochten op grond hiervan wettig te beslissen dat de borgstelling niet 
kosteloos was.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8.  Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling,  dient  de 

rechter zich te plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd ver-
leend.

9. Aldus vermochten de appelrechters wettig te beslissen dat "de omstandig-
heid dat deze verwachting (tot het plukken van voordelen) van (de eiser) niet ge-
realiseerd is geworden en de vennootschap (...) nooit winstgevend is geworden, 
(...) de vaststelling niet in de weg (staat) dat hij (...) een persoonlijk financieel en 
economisch voordeel nastreefde".

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

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 404

1° KAMER - 26 juni 2008

1º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BEVRIJDING - 
VOORWAARDEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BEVRIJDING - VOORWAARDEN

3º BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD - BEGRIP

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD - BEGRIP

1º  en  2°  Het  is  de  bedoeling  van  de  wetgever  dat  de  rechtbank  enkel  de  natuurlijke 
personen die zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door  
hun bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk  
belang hebben bij  de betaling van die schulden1.  (Art. 80, derde lid Faillissementswet 
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005)

3º en 4° De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig 
economisch  voordeel,  zowel  rechtstreeks  als  onrechtstreeks,  dat  de  persoonlijke  

1 Cass., 26 juni 2008, A.R. C.07.0546.N, supra, nr. 403.
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zekerheidssteller kan genieten van de zekerheidsstelling2; of de zekerheidssteller al dan 
niet  een  concrete  tegenprestatie  heeft  bedongen  voor  het  aangaan  van  de 
zekerheidsstelling  is  niet  bepalend  voor  de  oplossing  van  de  vraag  of  de 
zekerheidsstelling kosteloos is in de zin van de wet. (Art. 80, derde lid Faillissementswet 
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005)

(COMMERCIAL FINANCE GROUP N.V. T. J. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0596.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 8 januari 2007 en 17 sep-

tember 2007 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 eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, zoals ingevoerd 

bij artikel 7, 2°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissements-
wet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen, evenals artikel 
10, 4°, lid 2, van deze wet van 20 juli 2005, bevrijdt de rechtbank geheel of ge-
deeltelijk  elke  natuurlijke persoon die  zich kosteloos persoonlijk  zeker  stelde 
voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhou-
ding staat tot zijn inkomsten en tot zijn patrimonium, tenzij deze natuurlijke per-
soon zijn onvermogen frauduleus organiseerde.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever om en-
kel de natuurlijke personen te bevrijden die door hun bereidwilligheid verplicht 
zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij geen persoonlijk be-
lang hebben bij de betaling van die schulden.

2. De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken 
van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de per-
soonlijke zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling.

Of de zekerheidsteller al dan niet een concrete tegenprestatie heeft bedongen 
voor het aangaan van de zekerheidsstelling is niet bepalend voor de oplossing 
van de vraag of de zekerheidsstelling kosteloos is in de zin van de wet.

3. De arresten stellen vast dat de verweerders zich hebben borg gesteld tot ze-
kerheid van een krediet aan de vennootschap waarvan zij de aandeelhouders zijn 
en dat de verweerster zaakvoerder is en de verweerder meewerkende vennoot.

De appelrechter oordeelt dat de omstandigheid dat een zaakvoerder of een be-

2 Ibid.
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stuurder een belang hebben dat een krediet aan de vennootschap wordt toege-
kend omdat zij uit deze vennootschap een inkomen verwerven en zij, in het alge-
meen, er belang bij hebben dat de financiële positie van de vennootschap gedijt, 
nog niet maakt dat hun borgstelling voor de vennootschap niet kosteloos is, en 
beslist dat de borgstelling door de verweerders kosteloos is omdat niet wordt 
aangetoond dat zij enige vorm van vergoeding ontvangen voor deze zekerheids-
stelling.

4. Door op deze gronden te beslissen dat de borgstelling van de verweerders 
kosteloos is in de zin van artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, verant-
woorden de arresten hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 8 januari 2007 behalve in zoverre dit het 

hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het bestreden arrest van 17 september 2007.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van de vernietig-

de arresten.
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.

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 405

1° KAMER - 26 juni 2008

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK TOT ONTTREKKING - 
VONNIS TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - AARD - GEVOLG

Wanneer een vonnis werd gewezen daags na de neerlegging van het verzoekschrift tot  
onttrekking van de zaak aan de rechter wegens verzuim van meer dan zes maanden om  
de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten, is er in beginsel geen reden meer 
tot onttrekking; de aard van de genomen beslissing - een schijnbaar weinig ingrijpende  
heropening van het debat - verantwoordt nog niet dat een zo ingrijpende maatregel wordt  
genomen als een onttrekking van de zaak, waaromtrent het kan verwacht worden dat de  
rechtbank die bij  voorrang zal behandelen, zodat het recht van de verzoeker op een  
uitspraak niet langer zal worden miskend. (Art. 648, 4° Ger.W.)

(V. T. PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL e.a.)

ARREST



1698 HOF VAN CASSATIE 26.6.08 - Nr. 405 

(A.R. C.08.0210.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 21 mei 2008 een verzoek neergelegd tot onttrekking van 

de zaak met notitienummer BR27.66.155231/02 toebedeeld aan de 52e kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, wegens verzuim van meer dan 
zes maanden om de zaak te berechten. De voorzitter van de kamer en de korps-
chef werden op 29 mei 2008 uitgenodigd om hun opmerkingen in te dienen.

Op 2 juni 2008 heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan het 
Hof geschreven dat in de zaak waarvan sprake de rechtbank een vonnis had uit-
gesproken en met name op 22 mei 2008. Het vonnis waarvan sprake stelt vast dat 
de rechtbank tijdens het beraad een navolgend proces-verbaal ontving dat ge-
voegd werd aan het strafdossier en heropent het debat nopens dit punt.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 648, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter 
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen.

2. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat de zaak op 15 no-
vember 2007 in beraad werd genomen en dat er sindsdien geen uitspraak volgde.

3. Een vonnis werd gewezen daags na neerlegging van het verzoekschrift. In 
beginsel is er dus geen reden meer tot onttrekking.

De aard van de genomen beslissing - een schijnbaar weinig ingrijpende hero-
pening van het debat - verantwoordt nog niet dat een zo ingrijpende maatregel 
wordt genomen als een onttrekking van de zaak. Het kan verwacht worden dat de 
52e kamer van de rechtbank de zaak bij voorrang zal behandelen zodat het recht 
van verzoeker op een uitspraak niet langer zal worden miskend.

4. Het verzoek tot onttrekking wordt verworpen.
5. De Belgische Staat wordt veroordeeld tot betaling van de kosten. Het ver-

zoekschrift had kunnen ingewilligd worden indien niet na neerlegging ervan een 
vonnis was uitgesproken.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaat: mr. D. De Maeseneer, Leuven.
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Nr. 406

1° KAMER - 26 juni 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALLERLEI - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - MACHTSOVERSCHRIJDING - NIETIGVERKLARING 
DOOR DE RAAD VAN STATE - GEVOLG

2º RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - 
MACHTSOVERSCHRIJDING - AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - 
MACHTSOVERSCHRIJDING - AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - BEGRIP - 
BEWIJSLAST

5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE - ONZEKERHEID - GEVOLG

1º,  2°  en  3°  Wanneer  de  rechter,  op  grond  van  de  artikelen  1382  en  1383  B.W.,  
rechtsgeldig  kennis  neemt  van  een  aansprakelijkheidsvordering  ten  gevolge  van 
machtsoverschrijding  wegens  miskenning  door  de  administratieve  overheid  van  de 
grondwettelijke of wettelijke regels volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of  
wel moet doen, en die machtsoverschrijding door de Raad van State met nietigverklaring 
van  die  administratieve  handeling  is  gesanctioneerd,  moet  de  rechter,  behalve  
onoverwinnelijke dwaling of enige andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid,  
gezien het gezag van gewijsde "erga omnes" van zodanige beslissing tot nietigverklaring,  
noodzakelijk  beslissen  dat  de  administratieve  overheid  van  wie  de  nietig  verklaarde 
handeling uitgaat, een fout heeft begaan en dat de fout tot herstel aanleiding geeft als het  
oorzakelijk  verband  tussen  de  machtsoverschrijding  en  de  schade  bewezen  is1;  de 
omstandigheid dat de nietigverklaring betrekking heeft op een beslissing genomen door  
de  administratieve  overheid  in  het  raam  van  een  haar  toegekende  discretionaire 
bevoegdheid, doet hieraan niets af. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

4º en 5° Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de 
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit oorzakelijk  
verband vereist  dat zonder de fout de schade niet  zou zijn ontstaan zoals ze zich in  
concreto heeft voorgedaan2. (Artt. 1315, 1382 en 1383 B.W.; Art. 870 Ger.W.)

6º De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot vergoeding van de 
werkelijk  geleden  schade,  wanneer  hij  beslist  dat  er  onzekerheid  bestaat  over  het  
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade3. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(STAD ANTWERPEN T. DE PIJL N.V.)

ARREST

1 Zie Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0528.F, A.C. 2001, nr. 719.
2 Cass., 12 okt. 2005, A.R. P.05.0262.F, A.C. 2005, nr. 507.
3 Ibid.
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(A.R. C.07.0272.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 (B.S. 21 maart 1973) geco-

ördineerde wetten op de Raad van State;
- het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga omnes van de arresten 

van de Raad van State;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrich-

tingen en de bescherming van de spelers.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep neemt aan dat de eiseres bij het nemen van de beslissingen van 21 

mei 2001 en 18 juni 2001 een fout heeft begaan en overweegt in dat verband het volgen-
de:

"2.1. De fout van de stad Antwerpen.
Voor de eerste rechter betwistte (de eiseres) niet een fout begaan te hebben en gedroeg 

ze zich wat dit aspect betreft naar de wijsheid van de rechtbank.
Thans betwist ze haar fout wel, onder verwijzing naar haar beleidsbevoegdheid in deze 

materie en naar het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, zetelend in kort geding, 
van 18 maart 2002 inzake nv De Pijl tegen de Belgische Staat en de Kansspelcommissie.

Het belang van voormeld arrest van het hof van beroep van 18 maart 2002 dient gerela-
tiveerd te worden aangezien:

- appellante geen partij was in deze procedure;
- het een procedure in kort geding betrof. Een uitspraak in kort geding kan geen nadeel 

toebrengen aan de zaak zelf (artikel 1039 Gerechtelijk Wetboek), hetgeen betekent dat de 
bodemrechter niet gebonden is door een voorafgaande uitspraak in kort  geding en dat 
deze uitspraak geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de bodemrechter;

- het Hof van beroep op het ogenblik van de uitspraak van het arrest nog geen kennis 
had van het arrest van de Raad van State van 5 maart 2002 waarbij de beslissing van ap-
pellante van 21 mei 2001 strijdig werd bevonden met artikel 34 van de wet van 7 mei 
1999;

- dit arrest dateert van voor de arresten van de Raad van State van 16 juli 2002 en 21 fe-
bruari 2003 (lees: 15 juli 2009), waarbij de beslissing van de stad Antwerpen van 18 juni 
2001 werd geschorst, respectievelijk erga omnes nietig werd verklaard.

De Raad van State heeft in het arrest van 5 maart 2002 uitdrukkelijk geoordeeld dat de 
stad Antwerpen door de vaststelling van bindende criteria in haar beslissing van 21 mei 
2001 een voorwaarde heeft toegevoegd aan de voorwaarden die artikel 36 van de wet van 
7 mei 1999 heeft vastgesteld voor het verkrijgen van een vergunning klasse B en dat de 
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stad, door tot de verwerping van een aanvraag tot het sluiten van een convenant te beslis-
sen na een louter mechanische toepassing van de beleidsrichtlijn van 21 mei 2001, de be-
voegdheid heeft miskend die artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 haar opdraagt om elke 
aanvraag te beoordelen op grond van een concreet onderzoek van de zaak en de haar ei-
gen particulariteiten. De tenuitvoerlegging van het besluit van de gemeenteraad van 21 
mei 2001 wordt geschorst.

Bij arrest van 16 juli 2002 heeft de Raad van State de beslissing van 18 juni 2001 ge-
schorst. De Raad van State oordeelt dat deze beslissing van de gemeenteraad om geen 
convenant af te sluiten fundamenteel steunde op de beslissing van 21 mei 2001, dat de 
tenuitvoerlegging van deze beslissing werd geschorst en dat ze bijgevolg geen deugdelijke 
grondslag kon opleveren voor de beslissing van 18 juni 2001.

Bij arrest van 21 februari 2003 heeft de Raad van State deze beslissing nietig verklaard.
Uit deze arresten blijkt erga omnes dat de gemeenteraad van de stad Antwerpen bij het 

nemen van de beslissingen van 21 mei 2001 en 18 juni 2001 een fout heeft begaan door-
dat ze de artikelen 34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 heeft geschonden". (cf. p. 7 t.e.m. 
9 van het arrest).

Grieven
Schending van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, van het 

algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga omnes van de arresten van de 
Raad van State, van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 34 
en 36 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de be-
scherming van de spelers.

1. Wanneer de gewone rechter kennis neemt van een aansprakelijkheidsvordering, ge-
grond op machtsoverschrijding van de administratie door schending van grondwettelijke 
of wettelijke regels die haar voorschrijven op een bepaalde wijze niets of wel iets te doen, 
en die machtsoverschrijding aanleiding heeft gegeven tot nietigverklaring door de Raad 
van State van een administratieve handeling, moet die rechter de machtsoverschrijding 
vaststellen.

Tenzij het bewijs wordt geleverd van onoverkomelijke dwaling of enige andere oorzaak 
van vrijstelling van aansprakelijkheid, moet de rechter in dat geval beslissen dat de over-
heid van wie de handeling nietig is verklaard, een fout heeft begaan.

2. De verweerster had in haar dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg aange-
voerd dat uit de vernietiging door de Raad van State van de beslissing van de eiseres van 
18 juni 2001 om geen convenant te sluiten, de fout van de eiseres bleek (cf. p. 2, tweede 
laatste en voorlaatste alinea van de dagvaarding).

De eiseres betwistte in haar beroepsconclusie dat zij enige fout had begaan.
Zij benadrukte dat zij bij het beoordelen van verzoeken tot het sluiten van convenanten 

in de zin van artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 over een discretionaire bevoegdheid 
beschikte en dat zij had gehandeld als een 'normaal en vooruitziende, voorzichtige over-
heid' (cf. p. 20 en 21, i.h.b. nr. 1.2 van de syntheseconclusie in hoger beroep van de stad 
Antwerpen).

3. Artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en 
de bescherming van de spelers luidt als volgt:

"De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uit-
sluitend de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. Er worden ten 
hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan. De uitbating van een kansspelin-
richting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt 
gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om een dergelijk 
convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente. Het con-
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venant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, 
de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelin-
richtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt".

Artikel 36 van diezelfde wet somt de voorwaarden op waaraan de aanvrager moet vol-
doen om van de Kansspelcommissie een vergunning klasse B te verkrijgen. Een van deze 
voorwaarden is de voorlegging van het convenant dat werd gesloten tussen de kansspelin-
richting en de gemeente (cf. artikel 36, 5. van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers).

4. De Raad van State had in voorliggend geval bij arrest nr. 109.394 van 16 juli 2002 
het schorsingsverzoek van verweerster ingewilligd, onder verwijzing naar een beslissing 
van diezelfde Raad van 5 maart 2002 (nr. 104.314) waarbij het gemeenteraadsbesluit van 
de eiseres van 21 mei 2001 op het eerste gezicht onwettig werd bevonden.

Bij arrest nr. 121.716 van 15 juli 2003 had de Raad van State dan de beslissing van 18 
juni 2001 om geen convenant te sluiten voor de inrichtingen Monte Carlo en Circus ver-
nietigd.

In het arrest nr. 104.314 van de Raad van State van 5 maart 2002 waarnaar ook het hof 
van beroep verwijst (cf. p. 8, tweede alinea van het arrest), had de Raad van State beslist 
dat de eiseres, door tot de verwerping van een aanvraag tot het sluiten van een convenant 
te besluiten na een louter mechanische toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 21 
mei 2001 als 'beleidsrichtlijn', de bevoegdheid leek te hebben miskend die het artikel 34 
van de wet van 7 mei 1999 haar opdroeg om elke aanvraag te beoordelen op grond van 
een concreet onderzoek van de zaak en de haar eigen particulariteiten.

Door de vaststelling van zo'n bindend voorschrift zou de eiseres volgens de Raad van 
State ook een voorwaarde hebben toegevoegd aan de voorwaarden die het artikel 36 van 
de wet van 7 mei 1999 vaststelt voor het verkrijgen van een vergunning klasse B terwijl 
zij daar op het eerste gezicht niet toe bevoegd was (cf. p. 9 van het arrest nr. 104.314 van 
de Raad van State van 5 maart 2002).

5. Dat de eiseres als gemeente discretionair oordeelde over de toekenning van een con-
venant, zoals artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrich-
tingen en de bescherming van de spelers uitdrukkelijk stelt, werd door de Raad van State 
niet tegengesproken.

De beslissing van de eiseres om geen convenant toe te kennen aan de verweerster werd 
vernietigd omdat zij de gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2001 als 'beleidsrichtlijn' leek 
te hanteren en aldus afbreuk leek te doen aan de discretionaire bevoegdheid van de ge-
meente bij het beoordelen van het verzoek tot toekenning van een convenant, convenant 
dat een voorwaarde was voor het verkrijgen van de vergunning klasse B vermeld in artikel 
36 van de wet van 7 mei 1999.

De vernietiging van de beslissing van eiseres van 18 juni 2001 om geen convenant toe 
te kennen aan de verweerster, steunde aldus op de miskenning van een regel die een dis-
cretionaire bevoegdheid inhield - artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 - en niet op een 
vermeende machtsoverschrijding door schending van grondwettelijke of wettelijke regels 
die eiseres als gemeente een bepaalde handelwijze oplegden of verboden.

Nu de beslissing om een dergelijk convenant te sluiten een discretionaire bevoegdheid 
inhield (cf. artikel 34 van de wet van 7 mei 1999), volstond het in het licht van de inhoud 
van deze bepaling niet om bij de beoordeling van de beweerde 'fout' die de eiseres als 
overheid zou hebben begaan te verwijzen naar het arresten van de Raad van State waarbij 
de beslissingen van 21 mei 2001 en 18 juni 2001 vernietigd werden.

Daarin werd immers geen machtsoverschrijding vastgesteld wegens schending van een 
wettelijke regel die de eiseres als gemeente een bepaalde handelwijze oplegde of verbood.
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Artikel 34 de wet van 7 mei 1999 legde de eiseres als gemeente geen bepaalde handel-
wijze op maar hield daarentegen een discretionaire beoordelingsbevoegdheid voor die-
zelfde gemeente in.

6. In zoverre het hof van beroep de beslissing dat de eiseres als gemeente een extracon-
tractuele fout beging steunt op het gezag van gewijsde erga omnes van de arresten van de 
Raad de State in voormelde zaak, verantwoordt het dan ook niet naar recht zijn beslissing 
en miskent het artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, het alge-
meen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga omnes van de arresten van de Raad 
van State, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 34 en 36 
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrich-

tingen en de bescherming van de spelers.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beoordeelt ook de schade en het oorzakelijk verband met de fout 

van de stad Antwerpen en overweegt in dat verband het volgende:
"2.2 Het oorzakelijk verband.
(De eiseres) betwist het oorzakelijk verband tussen haar fout en de schade in hoofde 

van (de verweerster).
Volgens (de eiseres) is het oorzakelijk verband tussen de fout van de stad en de schade 

van (de verweerster) doorbroken door de fout van de Kansspelcommissie, die nagelaten 
heeft de beslissing van de gemeenteraad tot weigering van het sluiten van een convenant 
buiten toepassing te laten op grond van artikel 159 van de Grondwet.

Bovendien stelt (de eiseres) dat er geen oorzakelijk verband is tussen de fout van de 
stad en de schade van (de verweerster), vermits uit de beslissing van 13 oktober 2003 
blijkt dat een convenant hoe dan ook zou geweigerd zijn.

2.2.1. De vermeende fout van de Kansspelcommissie.
2.2.2. De mogelijkheid tot het bekomen van een convenant.
(De eiseres) stelt dat geïntimeerde er ten onrechte van uitgaat dat de stad haar met ze-

kerheid een convenant had moeten toekennen en verwijst hiervoor naar het feit dat de ge-
meenteraad op 13 oktober 2003 bij een nieuwe beoordeling van de vraag tot het sluiten 
van een convenant op gemotiveerde wijze geoordeeld heeft dat geen convenant kon afge-
sloten worden.

Bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout van (de eiseres) en de 
schade van (de verweerster) kan evenwel geen rekening gehouden worden met deze be-
slissing van 13 oktober 2003.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat deze nieuwe beslissing dateert van 13 oktober 
2003 en niets afdoet aan het feit dat (de verweerster) reeds in oktober 2001 haar inrichtin-
gen diende te sluiten ingevolge de beslissing van 18 juni 2001 (die achteraf werd ge-
schorst en vernietigd).

Bovendien kan (de eiseres) een aansprakelijkheidsvordering niet ontlopen door zich te 
beroepen op een door haarzelf gestelde handeling van twee jaar later, hetgeen zou beteke-
nen - wat uiteraard niet kan - dat de beoordeling van de schade en het oorzakelijk verband 
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wordt overgelaten aan de aansprakelijk gesteld partij. In die omstandigheden kan aan (de 
verweerster) ook niet verweten worden dat zij tegen die beslissing van 13 oktober 2003 
geen beroep heeft ingesteld bij de Raad van State. Tenslotte dient vastgesteld te worden 
dat in de beslissing van 13 oktober 2003 rekening werd gehouden met een aantal elemen-
ten, waarvan niet vaststaat dat deze ook reeds voorhanden waren in juni 2001, zodat het 
niet bewezen is dat de omstandigheden van de beoordeling in juni 2001 dezelfde waren 
als deze die in oktober 2003 in aanmerking werden genomen.

Het afsluiten van een convenant behoort krachtens artikel 34 van de wet van 7 mei 
1999 tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente.

(De verweerster) toont weliswaar niet (aan) dat ze zeker een convenant zou bekomen 
hebben, maar bewijst wel dat ze door de fout van (de eiseres) de kans is misgelopen om 
een convenant te bekomen, vermits de convenant in juni 2001 enkel werd geweigerd om-
dat de kwestieuze inrichtingen van (de verweerster) gelegen waren buiten het vooropge-
stelde concentratiegebied, zonder dat melding werd gemaakt van enige andere reden.

2.2.3. De mogelijkheid tot het bekomen van een vergunning klasse B.
(De eiseres) stelt dat, zelfs indien (de verweerster) een convenant had bekomen, het nog 

geenszins zeker was dat ze voor haar inrichtingen Monte Carlo en Circus een vergunning 
klasse B zou hebben verkregen, vermits een convenant slechts één van de vijf voorwaar-
den is voor het bekomen van een vergunning en ook de andere voorwaarden aanleiding 
hadden kunnen geven tot het weigeren van een vergunning.

Artikel 36 van de wet van 7 mei 1999 bepaalt inderdaad vijf cumulatief te vervullen 
voorwaarden om een vergunning klasse B te kunnen verkrijgen.

In haar beslissing van 27 juni 2001 heeft de Kansspelcommissie geoordeeld dat het af-
sluiten van een convenant een voorafgaand en volstrekt noodzakelijk element is opdat de 
andere voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning klasse B worden onderzocht. 
De commissie heeft geoordeeld dat het onderzoek van argumenten die los staan van het 
bestaan van dit convenant bijgevolg voorbarig en zelfs overbodig is.

In haar beslissing van 3 april 2002 tot intrekking van de beslissing tot weigering van de 
vergunning klasse B heeft de Kansspelcommissie uitdrukkelijk bevestigd dat de beslissing 
van 27 juni 2001 gesteund was op de weigering van een convenant door (de eiseres).

Uit deze beslissing blijkt duidelijk dat de weigering van de vergunning klasse B door de 
Kansspelcommissie te wijten is aan het feit dat geen convenant kon worden voorgelegd.

Het oorzakelijk verband tussen fout en schade is bewezen wanneer wordt aangetoond 
dat de schade zich zonder deze fout niet of niet op deze wijze zou hebben voorgedaan.

(De verweerster) toont aan dat ze door de fout van (de eiseres) minstens de kans is mis-
gelopen om een vergunning klasse B te bekomen.

Wegens het ontbreken van een convenant is de Kansspelcommissie zelfs niet overge-
gaan tot een onderzoek van de andere voorwaarden en uit geen enkel element blijkt dat de 
Commissie zeker zou hebben geweigerd.

2.2.4.
De eerste rechter heeft derhalve terecht geoordeeld dat (de verweerster) op afdoende 

wijze aantoont dat ze door de fout van de stad Antwerpen minstens een kans heeft verlo-
ren om een convenant, respectievelijk een vergunning klasse B te bekomen en dat derhal-
ve het bewijs is geleverd dat zonder deze fout de schade zich niet op deze wijze zou heb-
ben voorgedaan.

2.3. De schade.
2.3.1. Het bestaan van de schade.
Zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld staat het vast dat (de verweerster) is 
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moeten overgaan tot sluiting van haar inrichtingen Monte Carlo en Circus vanaf 10 okto-
ber 2001.

Overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 diende (de 
verweerster) immers een einde te maken aan de uitbating van kansspelen in de kwestieuze 
inrichtingen binnen drie maanden vanaf ontvangst vanaf de kennisgeving van de beslis-
sing van de Kansspelcommissie tot weigering van de vergunning.

Het feit dat een schorsing werd bekomen van de beslissing van de gemeenteraad van 18 
juni 2001 doet hieraan geen afbreuk, vermits het arrest dat de schorsing van de tenuitvoer-
legging heeft bevolen dateert van 16 juli 2002, hetzij, van negen maanden na de sluiting. 
De procedure tot schorsing, die aanleiding gaf tot dit arrest, werd trouwens reeds ingeleid 
op 27 augustus 2001, hetzij, nog voor het verstrijken van de periode van drie maanden 
waarna tot sluiting diende overgegaan te worden.

Aan (de verweerster) kan ook niet verweten worden dat zij geen verzoek tot schorsing 
van de beslissing van de Kansspelcommissie heeft ingediend bij de Raad van State. De 
beslissing van de Kansspelcommissie  om de vergunning te weigeren was immers  ge-
steund op het ontbreken van een convenant, een van de voorwaarden voor het bekomen 
van een vergunning, zodat de schorsing van de beslissing van de Kansspelcommissie zeer 
onwaarschijnlijk was.

In tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) voorhoudt heeft (de verweerster) haar schade-
beperkingsplicht nagekomen; (de verweerster) heeft alle mogelijke maatregelen genomen 
om haar rechten te vrijwaren en haar schade te beperken.

2.3.2. De omvang van de schade.
Met betrekking tot de concrete beoordeling van de omvang van de schade heeft de eer-

ste rechter terecht een deskundigenonderzoek bevolen, gelet op het feit dat deze omvang 
niet met zekerheid blijkt uit de voorgelegde stukken en gelet op de ernstige betwisting tus-
sen partijen." (cf. p. 9 t.e.m. 13 van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 

als nodig, van de artikelen 34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kans-
spelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet degene 
die schadevergoeding vordert bewijzen dat er, tussen de fout en de schade zoals ze zich 
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat.

Dit oorzakelijk verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen 
ontstaan, zoals zij zich heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de wer-
kelijk geleden schade, indien hij beslist dat er een onzekerheid blijft bestaan over het oor-
zakelijk verband tussen de fout en die schade.

2. De verweerster voerde in haar gedinginleidende dagvaarding voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen aan dat zij door de fout van de eiseres haar lunaparken Monte 
Carlo en Circus had moeten sluiten (cf. p. 3, i.h.b. vierde alinea van de dagvaarding) en 
vorderde op die gronden een schadevergoeding wegens gederfde omzet ten belope van 
1.728.236,30 euro in hoofdsom (cf. p. 3, zesde en voorlaatste alinea van de dagvaarding).

De eiseres bracht hiertegen in dat het geenszins zeker was dat de stad Antwerpen op 
grond van haar discretionaire bevoegdheid anders wel een convenant zou hebben aange-
boden of  dat de  Kansspelcommissie  nadien een vergunning B zou hebben toegekend. 
Over dit laatste merkte de eiseres op dat de voorlegging van het convenant met de ge-
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meente slechts één van vijf voorwaarden in artikel 36 van de wet van 7 mei 1999 was 
voor het verkrijgen van een vergunning (cf. p. 26 t.e.m. 33 van diezelfde syntheseconclu-
sie).

3. Het hof van beroep overweegt over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een con-
venant dat "(de verweerster) weliswaar niet (aantoont) dat ze zeker een convenant zou be-
komen hebben, maar wel bewijst dat ze door de fout van (de eiseres) de kans is misgelo-
pen om een convenant te bekomen" (cf. p. 11, nr. 2.2.2. in fine) en over de mogelijkheid 
tot het verkrijgen van een vergunning klasse B dat "artikel 36 van de wet van 7 mei 1999 
inderdaad vijf cumulatief te vervullen voorwaarden (bepaalt) om een vergunning klasse B 
te kunnen verkrijgen" en dat "(de verweerster) (aantoont) dat ze door de fout van (de eise-
res) minstens de kans is misgelopen om een vergunning klasse B te bekomen". (cf. p. 12, 
tweede alinea van het arrest).

Het hof van beroep besluit in het hoofdstuk over het oorzakelijk verband dat "de eerste 
rechter derhalve terecht (heeft) geoordeeld dat (de verweerster) op afdoende wijze aan-
toont dat ze door de fout van de stad Antwerpen minstens een kans heeft verloren om een 
convenant, respectievelijk een vergunning klasse B te bekomen en dat derhalve het bewijs 
is geleverd dat zonder deze fout de schade zich niet op deze wijze zou hebben voorge-
daan". (cf. p. 12, nr. 2.2.4. van het arrest).

In het hoofdstuk van het arrest over de schade stelt het hof van beroep daarop het be-
staan van schade vast en neemt het hof van beroep met de eerste rechter aan dat het "vast-
staat dat (de verweerster) is moeten overgaan tot sluiting van haar inrichtingen Monte 
Carlo en Circus vanaf 10 oktober 2001". (cf. p. 12, nr. 2.3.1 van het arrest).

4. Het hof van beroep neemt dus eerst aan dat door de fout van de eiseres voor de ver-
weerster een kans verloren ging op het verkrijgen van een convenant respectievelijk een 
vergunning klasse B (cf. p. 11, eerste alinea en p. 12, tweede en derde alinea van het ar-
rest) en stelt vervolgens vast dat de schade van de verweerster erin bestaat dat zij is moe-
ten overgaan tot sluiting van haar inrichtingen Monte Carlo en Circus vanaf 10 oktober 
2001 (cf. p. 12, nr. 2.3.1. van het arrest).

5. Het arrest biedt aldus geen uitsluitsel over het oorzakelijk verband tussen de beweer-
de fout van de eiseres en schade die zou bestaan uit de sluiting van de vermelde inrichtin-
gen van de verweerster.

Het hof sluit inderdaad nergens uit dat de door de verweerster aangevoerde schade be-
staande uit de sluiting van de inrichtingen zich ook zonder de fout van de eiseres had kun-
nen voordoen zoals ze ontstaan is.

Het hof (van beroep) gaf zelf aan dat de toekenning aan de verweerster van een vergun-
ning klasse B door de Kansspelcommissie afhankelijk was van vijf cumulatieve criteria en 
kon aldus niet uitsluiten dat de schade bestaande uit het sluiten van de inrichtingen van de 
verweerster zich ook niet zonder de fout van de eiseres zou hebben voorgedaan.

6. De beslissing dat de gevorderde werkelijke schade bestaand uit de sluiting van de in-
richtingen Monte Carlo en Circus voor vergoeding in aanmerking komt, terwijl eerder 
aangenomen werd dat door de fout van de eiseres slechts een kans verloren ging voor de 
verweerster om een vergunning te verkrijgen en er derhalve onzekerheid bestond over het 
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade, is niet naar recht verantwoord.

In zoverre het arrest de eiseres aansprakelijk acht voor de schade bestaand uit de slui-
ting van de inrichtingen van de verweerster en beslist dat het deskundigenonderzoek be-
volen door de eerste rechter uitsluitsel zal moeten bieden over de exacte omvang van die 
schade, schendt het arrest zowel het wettelijk begrip oorzakelijk verband als het wettelijk 
begrip schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 op de kans-
spelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers).
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Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet.
7. Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet moet de rechter zijn beslissing met re-

denen omkleden en mag zijn beslissing niet aangetast zijn door enige tegenstrijdigheid, 
onduidelijkheid of dubbelzinnigheid.

8. Het hof van beroep overweegt in voorliggend geval dat "(de verweerster) (aantoont) 
dat ze door de fout van (de eiseres) minstens de kans is misgelopen om een vergunning 
klasse B te bekomen". (cf. p. 12, tweede alinea van het arrest) en besluit in het hoofdstuk 
over het oorzakelijk verband dat "de eerste rechter derhalve terecht (heeft) geoordeeld dat 
(de verweerster) op afdoende wijze aantoont dat ze door de fout van de stad Antwerpen 
minstens een kans heeft verloren om een convenant, respectievelijk een vergunning klasse 
B te bekomen en dat derhalve het bewijs is geleverd dat zonder deze fout de schade zich 
niet op deze wijze zou hebben voorgedaan." (cf. p. 12, nr. 2.2.4. van het arrest).

In zoverre het arrest met het gebruik van het woord 'minstens' aangeeft dat het oorzake-
lijk verband mogelijk nog een andere invulling heeft maar nalaat om te verduidelijken 
waaruit deze andere invulling dan concreet bestaat, laat deze beslissing geen wettigheids-
controle toe en is het arrest op dat punt niet regelmatig met redenen omkleed (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Wanneer de rechter, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-

gerlijk Wetboek, rechtsgeldig kennis neemt van een aansprakelijkheidsvordering 
ten gevolge van machtsoverschrijding wegens miskenning door de administratie-
ve overheid van de grondwettelijke- of wettelijke regels volgens welke hij op een 
bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en die machtsoverschrijding door de 
Raad van State met nietigverklaring van die administratieve handeling is gesanc-
tioneerd,  moet  de  rechter,  behalve onoverwinnelijke  dwaling of  enige andere 
oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, gezien het gezag van gewijsde 
"erga omnes" van zodanige beslissing tot nietigverklaring, noodzakelijk beslis-
sen dat de administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uit-
gaat, een fout heeft begaan en dat de fout tot herstel aanleiding geeft als het oor-
zakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is.

2. De omstandigheid dat de nietigverklaring betrekking heeft op een beslissing 
genomen door de administratieve overheid in het raam van een haar toegekende 
discretionaire bevoegdheid, doet hieraan niets af.

3. De gemeenteraad van Antwerpen heeft, blijkens het arrest, op 18 juni 2001 
beslist geen convenant te sluiten voor de vestigingen Monte Carlo en Circus.

Bij arrest nr. 109.394 van 16 juli 2002 heeft de Raad van State de schorsing 
bevolen van de tenuitvoerlegging van de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 
2001 van de eiseres om geen convenant te sluiten met de verweerster onder ver-
wijzing naar het arrest van dezelfde Raad van 5 maart 2002, nr. 104.314, waarbij 
zij de gemeenteraadsbeslissing van de eiseres van 21 mei 2001, waarop het be-
streden besluit van 18 juni 2001 stoelt, op het eerste gezicht onwettig heeft be-
vonden.

In het arrest van 5 maart 2002 heeft de Raad van State geoordeeld, enerzijds, 
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dat de gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2001, waarbij in het algemeen is be-
slist dat alleen convenanten worden gesloten met betrekking tot lunaparken op de 
assen Breydelstraat-Statiestraat, met uitsluiting van de hoekpanden, een bindend 
voorschrift inhoudt en aldus een voorwaarde lijkt te hebben toegevoegd aan de 
voorwaarden die artikel 36 van de wet van 7 mei 1999 vaststelt voor het verkrij-
gen van een vergunning klasse B, waartoe de eiseres op het eerste gezicht niet 
bevoegd is, en anderzijds, dat de eiseres, door tot de verwerping van verzoeksters 
aanvraag tot het sluiten van een convenant te beslissen na een louter mechani-
sche toepassing van de beleidsrichtlijn van 21 mei 2001, de bevoegdheid lijkt te 
hebben miskend die artikel 34 van de wet van 7 mei 1999 haar opdraagt om elke 
aanvraag te beoordelen op grond van een concreet onderzoek van de zaak en de 
haar eigen particulariteiten.

Bij arrest nr. 121.716 van 15 juli 2003 heeft de Raad van State geoordeeld dat 
er reden is om de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2001 om geen convenant 
te sluiten met de verweerster, waarvan de schorsing van de tenuitvoerlegging is 
bevolen, nietig te verklaren.

4. Het bestreden arrest beslist wettig dat uit deze arresten van de Raad van Sta-
te blijkt dat de gemeenteraad van de eiseres "bij het nemen van de beslissingen 
van 21 mei 2001 en 18 juni 2001 een fout heeft begaan doordat ze de artikelen 
34 en 36 van de wet van 7 mei 1999 heeft geschonden".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout 

en de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
Dit oorzakelijk verband vereist dat zonder de fout de schade niet zou zijn ont-
staan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot vergoe-
ding van de werkelijk geleden schade, wanneer hij beslist dat er onzekerheid be-
staat over het oorzakelijk verband en die schade. 

6. Te dezen strekt de vordering tot vergoeding van de schade die voortvloeit 
uit de sluiting vanaf 10 oktober 2001 van twee speelautomatenhallen van de ver-
weerster, waarbij de eiseres wordt verweten deze te hebben veroorzaakt door op 
foutieve wijze te  hebben geweigerd voor deze inrichtingen convenanten af te 
sluiten met de verweerster.

7. De appelrechters oordelen dat niet zeker is dat de verweerster een convenant 
zou hebben verkregen, maar dat wel is aangetoond dat ze door de fout van de ei-
seres minstens een kans heeft verloren om een convenant, respectievelijk een 
vergunning klasse B te bekomen en dat derhalve het bewijs is geleverd dat zon-
der deze fout de schade zich niet op deze wijze zou hebben voorgedaan.

8. Na aldus te hebben geoordeeld dat er alleen zekerheid is over het oorzake-
lijk verband tussen de fout van de eiseres en het verlies van de kans om een con-
venant, respectievelijk een vergunning te bekomen, hebben de appelrechters niet 
wettig kunnen beslissen dat de aan de verweerster berokkende schade bestaat uit 
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de sluiting van haar inrichtingen vanaf 10 oktober 2001.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het beslist dat de gemeente-

raad van de eiseres bij het nemen van de beslissing van 21 mei 2001 en 18 juni 
2001 een fout heeft begaan.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan en 

laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

26 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 407

1° KAMER - 26 juni 2008

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERGOEDING VAN SCHADE - UITSLUITING - 
SLACHTOFFER OUDER DAN 14 JAAR DAT HET ONGEVAL EN ZIJN GEVOLGEN GEWILD HEEFT - 
RECHTHEBBENDEN VAN HET SLACHTOFFER

Uit  artikel  29bis,  §1  van  de  WAM-wet,  dat  de  rechten  van  de  rechthebbenden  wil  
afstemmen op de rechten van het slachtoffer, volgt dat wanneer het slachtoffer krachtens  
het zesde lid van artikel 29, §1 van de WAM-wet, geen recht heeft op vergoeding, zijn  
rechthebbenden evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade die zij  
lijden door het letsel of het overlijden van het slachtoffer1.

(AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht e.a. T. S.)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
1. Situering
De zoon van verweerster overleed op 25 december 2002 bij een verkeersongeval.
Verweerster vorderde op grond van artikel 29bis WAM als rechthebbende vergoeding 

van de geleden schade. De politierechtbank van Hasselt,  afdeling Beringen verklaarde 
deze vordering bij vonnis van 19 april 2005 niet gegrond. De politierechter oordeelde dat 
het slachtoffer,  ouder dan 14 jaar het ongeval  en zijn  gevolgen heeft  gewild en deze 
omstandigheid de toepassing van de automatische vergoedingsverplichting van de WAM 
verzekeraar uitsluit. Derhalve worden, althans de politierechter, ook de rechthebbenden 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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van het slachtoffer van de toepassing van artikel 29bis WAM uitgesloten.
Op het  hoger  beroep  van  verweerster  oordeelde  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 

Hasselt bij vonnis van 16 mei 2007 evenwel dat het feit dat het slachtoffer, ouder dan 14 
jaar, het ongeval en de gevolgen ervan gewild hebben, niet aan de nabestaanden wordt 
aangerekend. De uitzondering die de wet bepaalt dient strikt uitgelegd te worden zodat de 
uitsluitingsgrond  enkel  geldt  voor  de  slachtoffers  ouder  dan  14  jaar.  De 
vergoedingsregeling uitgewerkt in artikel 29 bis WAM staat los van artikel 1382 B.W. 
zodat de theorie van de schade bij weerkaatsing niet dient toegepast te worden.

2.Bespreking
2.1. Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan, bestaande uit twee onderdelen.
In de regelmatig  neergelegde memorie  van antwoord voert  verweerster  aan dat  het 

middel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, onontvankelijk is nu eiseres niet preciseert tegen 
welke punten van de beslissing haar kritiek gericht is. 

Uit het geheel van het middel blijkt evenwel duidelijk dat het middel gericht is tegen de 
beslissing waarbij eiseres werd veroordeeld tot schadevergoeding aan verweerster zodat 
de grond van niet ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden.

2.2. Het middel heeft in zijn beide onderdelen betrekking op de inhoud en de gevolgen 
van  artikel  29bis,  §1,  zesde  lid  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  zoals  laatst  gewijzigd 
door de wet van 19 januari 2001.

Het ongeval deed zich voor op 25 december 2002, dus na de inwerkingtreding van de 
wet van 19 januari 2001.

Artikel 29bis, §1 van deze wet, in de van toepassing zijnde versie, bepaalt in het eerste 
lid:

"Bij  een  verkeersongeval  waarbij  één  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 bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 
geleden door de slachtoffers  en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit  lichamelijke 
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de 
verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken."

Het zesde lid van §1 bepaalt:
“Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, 

kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid.”
De rechterlijke instanties die zich over de concrete zaak die voorligt  dienden uit  te 

spreken  hielden  er,  wat  de  gevolgen  van  de  bepaling  van  dit  zesde  lid  voor  de 
rechthebbenden van het slachtoffer betreft, uiteenlopende standpunten op na.

De eerste rechter oordeelde dat de uitsluiting ten aanzien van de slachtoffers bedoeld in 
dit zesde lid ook doelde op de rechthebbenden van deze slachtoffers, terwijl de rechter in 
graad van beroep deze bepaling op letterlijk en strikte wijze uitlegde en oordeelde dat de 
rechthebbenden  in  het  geval  van  het  zesde  lid  niet  uitgesloten  werden  van  de 
vergoedingsregeling zoals bepaald in het eerste lid.

2.3. De wet van 21 november 1989 werd, wat betreft de invoeging en de inhoud van de 
bepalingen van artikel 29bis herhaaldelijk gewijzigd.

De invoering van het principe van de objectieve aansprakelijkheid van motorvoertuigen 
beoogde een tweeledig doel2.

2 Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wetsontwerp houdende sociale bepalingen, Verslag namens 
de commissie voor de justitie, 1993-1994, 1343-6, blz. 2; Gedr. St. Senaat, Ontwerp van wet houden-
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Enerzijds  de  bespoediging  van  de  schadeloosstelling  van  bepaalde  slachtoffers  van 
verkeersongevallen en anderzijds een aanzienlijke kostenbesparing voor het RIZIV door 
de financieringslast van de nieuwe regeling naar de verzekeringssector door te schuiven.

Het principe werd ingevoerd als artikel 45 van de Wet van 30 maart 1994 houdende 
sociale bepalingen en maakte voordien het voorwerp uit van besprekingen in Kamer en 
Senaat.

Het eerste voorontwerp van wet3 voorzag in een invoering van een artikel 1385bis in 
het Burgerlijk Wetboek dat in §1 bepaalde:

“Hij die een motorrijtuig in het verkeer brengt, is aansprakelijk voor de schade die het 
gevolg is van de lichamelijk letsels die zijn toegebracht aan ieder slachtoffer van een on-
geval waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Wanneer een slachtoffer dat ouder is  dan veertien jaar het ongeval en de gevolgen 
ervan heeft gewild, kan het zich niet beroepen op het bepaalde in het vorig lid.”

Dit voorontwerp van wet werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voor wat artikel 1385bis, §1 betreft werd opgemerkt4:
“Met betrekking tot het tweede lid blijkt uit de toelichtingen van de gemachtigden van 

de regering dat volgens de stellers van het ontwerp, noch de rechtverkrijgende van het 
slachtoffer, noch het slachtoffer zelf zich in het bedoelde geval kunnen beroepen op de 
hierbij ingevoerde regeling van objectieve aansprakelijkheid.

Teneinde  te  voorkomen dat  uit  het  ontworpen  artikel  1385bis,  §2,  tweede  lid,  een 
interpretatie a contrario wordt afgeleid, zou het beter zijn dat zulks uitdrukkelijk in de 
tekst wordt gepreciseerd.”

Het  artikel  1385bis§2,  tweede lid  waarnaar  werd verwezen voorzag immers  dat  de 
bestuurder van een motorrijtuig zich niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel en 
hetzelfde  geldt  voor  de  personen  die  aanvoeren  schade  te  lijden  ten  gevolge  van  de 
lichamelijke letsels opgelopen door de bestuurder of ten gevolge van diens overlijden.

Rekening houdend met het advies van de Raad van State5 werd het ontwerp aangepast 
en voorzag het tweede lid van artikel 1385bis§1 uitdrukkelijk:

”Wanneer het slachtoffer dat ouder is dan veertien jaar het ongeval en de gevolgen er-
van heeft gewild, kan het zich niet beroepen op het bepaalde in het vorige lid. Hetzelfde 
geldt voor de personen die aanvoeren schade te lijden ten gevolge van de lichamelijke let-
sels opgelopen door het slachtoffer of van diens overlijden.”

Uit het verslag van de Commissie voor de Justitie in de Senaat6 bleek dat, mede inge-
volge het advies van de Raad van State, de invoeging van het principe van de objectieve 
aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek niet wenselijk was en geopteerd werd voor 
een invoeging van deze bepalingen in de wetgeving betreffende de verzekering van mo-
torvoertuigen.

De bespreking van de nieuwe regeling binnen de commissie gaf aanleiding tot het in-
dienen van verschillende amendementen, waarvan enkel het amendement ingediend door 

de sociale bepalingen, Verslag namens de commissie voor de justitie, 1993-1994, 980-3, blz. 4.
3 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Gedr.St. Senaat, 1993-1994, 980-
1.
4 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Memorie van Toelichting, 1993-
1994, 980-1, blz. 135.
5 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Memorie van Toelichting, 1993-
1994, 980-1, blz. 33, 85,156 en 180.
6 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Verslag van de Commissie voor de 
justitie, 1993-1994, 980-3, blz. 16-17.
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de Senatoren Erdman en Vandenberghe aangenomen werd7.
Dit amendement voorzag het invoegen van een nieuw Hoofdstuk Vbis in de wet van 21 

november  1989  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen  onder  de  noemer  “Vergoeding  van  bepaalde  slachtoffers  van 
verkeersongevallen”.

Het artikel 29bis, §1 voorzag in het eerste lid:
“Met uitzondering van de stoffelijke schade wordt alle schade voortvloeiend uit licha-

melijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden 
door een verkeersongeval, waarbij een motorvoertuig is betrokken, vergoed door de ver-
zekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of houder van het motorrijtuig 
overeenkomstig deze wet, of, bij gebreke van verzekering, door het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds.

Het slachtoffer dat ouder is dan 14 jaar, kan zich niet beroepen op de bepalingen van 
het eerste lid indien het een onverschoonbare fout heeft gemaakt”.

De indieners van het amendement benadrukten8 dat met betrekking tot §1, tweede lid 
rekening werd gehouden met de opmerking van de Raad van State om de rechthebbenden 
in dit verband uit te sluiten. (cfr. Gedr.St. Senaat 1993-1994, nr. 980-1, blz.156, art. 41, 4)

Ter gelegenheid van een tweede lezing van de tekst werden door de commissie nog 
bijkomend een aantal wijzigingen aangebracht.

Zo werd het (inmiddels) derde lid van artikel 29bis, §1:
“Het slachtoffer dat een onverschoonbare fout heeft begaan, kan zich niet op de bepa-

lingen van het eerste lid beroepen indien het ouder is dan 14 jaar;”
Hierbij werd in het verslag vermeld:
“Aangezien de rechthebbenden in §1 worden vermeld en om elke betwisting te voorko-

men, worden in §2 na de woorden “een motorrijtuig” de woorden en hun rechthebbenden” 
ingevoegd.

2.4. De bepalingen van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 waren nadien 
nog het voorwerp van wetswijzigingen.

Over het feit dat de uitsluitingsclausule niet enkel sloeg op de slachtoffers boven de 
14jaar die het ongeval en zijn gevolgen gewild hadden maar ook op de rechthebbenden 
van deze slachtoffers werd evenwel geen parlementaire discussie meer gevoerd.

Uit wat voorafgaat mag dan ook blijken dat het de wil van de wetgever is de uitsluiting 
van de vergoedingsregeling zoals voorzien in het eerste lid van artikel 29bis niet enkel toe 
te passen op de slachtoffers bedoeld in het zesde lid maar ook op de rechthebbenden van 
deze slachtoffers.

2.5. Dat de wetgever de bedoeling had de rechten van de rechthebbende af te stemmen 
op de rechten van het slachtoffer mag trouwens ook blijken uit de artikelen 29bis, §1, 
eerste lid en 29bis, §2, WAM.

Zo geldt de uitsluiting van de bestuurder ook voor zijn rechthebbenden.
Omgekeerd  kan  de  bestuurder  wanneer  hij  optreedt  als  rechthebbende  van  een 

slachtoffer dat gerechtigd is op vergoeding, zelf ook aanspraak maken op vergoeding.
2.6.  Ook in de rechtsleer9 wordt aangenomen dat de specifieke aard van schade bij 

7 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Verslag van de Commissie voor de 
justitie, 1993-1994, 980-3, blz. 40 -50.
8 Gedr.St. Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Verslag van de Commissie voor de 
justitie, 1993-1994, 980-3, blz. 42.
9 Zie ter zake o.a. B. DUBUISSON, "Questions diverses: l’application de la loi dans le temps et dans 
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weerkaatsing de tegenwerpelijkheid van de opzettelijke fout van het slachtoffer aan de 
rechthebbenden rechtvaardigt. Hoewel het gaat om eigen schade van de rechthebbenden, 
vindt deze schade haar oorsprong in de schade van het rechtstreekse slachtoffer. Omwille 
van die band zou het onlogisch zijn dat de rechthebbenden aanspraak kunnen maken op 
vergoeding wanneer het rechtstreeks slachtoffer dat niet kan.

2.7.  Deze opvatting sluit  aan bij  het  Franse recht.  Artikel  6  van de wet  Badinter10 
bepaalt “Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe 
d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions 
applicables à l’indemnisation de ces dommages”.

Het Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest van 24 februari 1988 (arrest n° 86-
19076) aanvaard dat de rechthebbenden van het slachtoffer dat zich opzettelijk voor een 
vrachtwagen had geworpen, geen aanspraak konden maken op vergoeding krachtens de 
Wet Badinter.

2.8.  Ook in  het  raam van  de  Arbeidsongevallenwet  is  de  opzettelijke  fout  van  de 
getroffenen tegenwerpelijk aan zijn rechthebbenden.

Artikel  48,  eerste  lid,  Arbeidsongevallenwet  bepaalt  dat  “de bij  deze  wet  bepaalde 
vergoedingen niet verschuldigd zijn, wanneer het ongeval door de getroffenen opzettelijk 
is veroorzaakt”.

Onder de “bij deze wet bepaalde vergoedingen” vallen ook de vergoedingen voor de 
rechthebbenden.

In het eerste onderdeel van het middel voert eiseres terecht aan dat de appelrechters met 
hun beoordeling dat verweerster aanspraak kan maken op vergoeding van haar schade op 
grond van artikel 29bis, §1 WAM en dat het opzet van de overledene krachtens artikel 
29bis,  §1,  zesde lid  WAM niet  aan de nabestaanden kan aangerekend worden artikel 
29bis, §1, eerste en zesde lid WAM schenden.

Het onderdeel is gegrond. 
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie: Vernietiging.

ARREST

(A.R. C.07.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 mei 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 mei 2008 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

l’espace, le préjudice par répercussion, la situation du conducteur" in P. JADOUL en B. DUBUISSON, 
L’indemnisation des usagers faibles de la route, Larcier, 2002, 156-159.
10 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de 
la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
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- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 29bis, §1, eerste, zesde en zevende lid, van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, laatst gewij-
zigd door de wet van 19 januari 2001;

- artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst.

Aangevochten beslissing
De vierde-ter kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, overwoog in het 

vonnis van 16 mei 2007 o.a. wat volgt:
"Het is niet betwist dat (de verweerster) in principe aanspraak kan maken op vergoe-

ding van haar schade op basis van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet dat bepaalt: 'Bij een 
verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen be-
doeld in artikel 2, §1, wordt, (...), alle schade geleden door de slachtoffers en hun recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de 
kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de ei-
genaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dek-
ken'.

Op voormelde algemene bepaling werd door de wet van 19 januari 2001 in het 6e lid 
van artikel 29bis, §1, in een uitsluitingsgrond voorzien, die luidt als volgt: 'Slachtoffers 
die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich 
niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid'.

Ingevolge de duidelijke bepalingen van de wet zelf wordt het opzet van de overledene 
derhalve  zijn  nabestaanden  niet  aangerekend.  De  uitzondering  op  de  algemene  regel 
(slachtoffers  en hun rechthebbenden hebben recht  op schadevergoeding) dient immers 
strikt uitgelegd te worden. De tekst van de wet voorziet enkel in een uitsluitingsgrond 
voor 'slachtoffers ouder dan 14 jaar'.

(De eiseres) argumenteert ten onrechte dat ingevolge weerkaatsing de eigen fout van 
het slachtoffer ook (de verweerster) dient aangerekend te worden.

(De verweerster) baseert haar vordering op artikel 29bis van de WAM-wet en de ver-
goedingsregeling uitgewerkt in deze wet staat los van de vergoedingsregeling overeen-
komstig  artikel 1382 van het Burgerlijk  Wetboek,  zodat  de theorie  van de schade bij 
weerkaatsing ingevolge de persoonlijke verantwoordelijkheid niet dient toegepast te wor-
den (...)" (vonnis, p. 3 - 4).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waar-

door  aan een ander  schade wordt  veroorzaakt,  degene verplicht  door wiens schuld de 
schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder aansprakelijk is niet alleen 
voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook welke hij door zijn nalatigheid of door 
zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen luidt als volgt: "Bij een verkeers-
ongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in arti-
kel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de 
bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtof-
fers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met 
inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprake-
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lijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkom-
stig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk 
werd veroorzaakt door de bestuurder".

Artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is in de volgende bewoordingen 
gesteld: "slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben 
gewild, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid".

Artikel 29bis, §1, zevende lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen luidt als volgt: "Deze vergoe-
dings-plicht  wordt  uitgevoerd overeenkomstig  de  wettelijke  bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken".

Artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
bepaalt dat niettegenstaande enig andersluidend beding, de verzekeraar niet verplicht kan 
worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

2. De appelrechters besloten in het bestreden vonnis op grond van artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989 tot het toekennen van een vergoeding aan de verweerster als 
rechthebbende van haar zoon, T.M. op grond van de volgende overwegingen:

"Op voormelde algemene bepaling" (lees de vergoeding van de zwakke weggebruiker 
zoals bepaald in artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989) "werd 
door de wet van 19 januari 2001 in het 6e lid van artikel 29bis, §1, in een uitsluitings-
grond voorzien, die luidt als volgt: 'Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval 
en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eer-
ste lid'.

Ingevolge de duidelijke bepalingen van de wet zelf wordt het opzet van de overledene 
derhalve  zijn  nabestaanden  niet  aangerekend.  De  uitzondering  op  de  algemene  regel 
(slachtoffers en hun rechthebbenden hebben recht op schadevergoeding)  dient  immers 
strikt uitgelegd te worden. De tekst van de wet voorziet enkel in een uitsluitingsgrond 
voor 'slachtoffers ouder dan 14 jaar'.

(De eiseres) argumenteert ten onrechte dat ingevolge weerkaatsing de eigen fout van 
het slachtoffer ook (de verweerster) dient aangerekend te worden." (vonnis, p. 3-4).

De theorie van de schade bij weerkaatsing is echter niet enkel beperkt tot de toepassing 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien deze theorie tevens 
gepaard gaat met het principe van de "familiale solidariteit".

Dit laatste principe heeft tot gevolg dat de rechthebbenden van het slachtoffer alle be-
perkingen en uitsluitingen  ondergaan,  die  van toepassing  zouden  zijn  geweest  op het 
slachtoffer zelf. De onverschoonbare fout van het slachtoffer is derhalve tegenstelbaar aan 
zijn rechthebbenden.

Bovendien wordt in artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 ge-
sproken over de vergoeding van de slachtoffers en hun rechthebbenden.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wanneer het slachtoffer het ongeval en zijn gevolgen 
heeft gewild, de uitsluiting van schadevergoeding eveneens van toepassing is op de recht-
hebbenden van de slachtoffers.

De schade van de rechthebbende is immers steeds schade door weerkaatsing.
Dit heeft tot gevolg dat, bij toepassing van artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 

21 november 1989, wanneer het directe slachtoffer geen recht heeft op vergoeding, zijn 
rechthebbenden evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding van de schade die zij 
persoonlijk lijden door het overlijden van het directe slachtoffer.
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De appelrechters hebben hun beslissing om, na te hebben vastgesteld dat de overleden 
zoon van de verweerster het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild, desondanks de eiseres 
te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan de verweerster, niet naar recht 
verantwoord (schending van artikel 29bis, §1, eerste en zesde lid, van de wet van 21 no-
vember 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster voert aan dat het middel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, 

niet ontvankelijk is omdat het niet preciseert tegen welke punten van de beslis-
sing de kritiek is gericht.

2. Uit het middel in zijn geheel blijkt dat de eiseres haar kritiek richt tegen de 
beslissing waarbij zij veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding 
aan de verweerster.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
3. Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
hierna de WAM-wet genoemd, wordt bij een verkeersongeval waarbij een mo-
torrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade 
veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit li-
chamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aanspra-
kelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig 
overeenkomstig deze wet.

Het zesde lid van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet bepaalt dat slachtoffers 
die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, zich 
niet kunnen beroepen op de bepalingen van het eerste lid.

4. Artikel 29bis, §1, van de WAM-wet wil de rechten van de rechthebbenden 
afstemmen op de rechten van het slachtoffer.

Daaruit volgt dat, wanneer het slachtoffer krachtens het zesde lid van artikel 
29bis, §1, van de WAM-wet geen recht heeft op vergoeding, zijn rechthebben-
den evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding van de schade die zij lij-
den door het letsel of het overlijden van het slachtoffer.

5.  De appelrechters  oordelen dat  de verweerster,  wiens zoon om het  leven 
kwam bij een verkeersongeval, in principe aanspraak kan maken op vergoeding 
van haar schade op basis van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet en dat het opzet 
van de overledene krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, niet aan zijn nabestaan-
den kan worden aangerekend, zodat de verweerster gerechtigd is op vergoeding 
voor de door haar geleden schade.

De appelrechters schenden aldus artikel 29bis, §1, zesde lid, van de WAM-
wet.

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

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

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ton-

geren, zitting houdende in hoger beroep.

26 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. Maes 
en Geinger.

Nr. 408

1° KAMER - 26 juni 2008

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALGEMEEN - MATERIËLE BEVOEGDHEID - 
ARBEIDSRECHTBANK - ARTIKEL 579, 1° GER.W. - DRAAGWIJDTE RATIONE PERSONAE

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - MATERIËLE 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - ARTIKEL 579, 1° GER.W. - DRAAGWIJDTE RATIONE 
PERSONAE

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - ONGEVAL OVERKOMEN 
AAN EEN CURSIST IN OPLEIDING IN DE ONDERNEMING - VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN - 
WAARBORG - DRAAGWIJDTE

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN HET 
GRONDWETTELIJK GEWAARBORGD GELIJKHEIDS- EN NIET-DISCRIMINATIEBEGINSEL - BEVOEGDHEID 
ARBEIDSGERECHTEN - ONGEVALLEN OVERKOMEN AAN CURSISTEN - WETTELIJK VERPLICHTE 
VERZEKERING DIE IN DEZELFDE WAARBORGEN VOORZIET ALS DE ARBEIDSONGEVALLENWET

1º en 2° Krachtens artikel 579, 1° Ger.W., worden de geschillen inzake vergoeding van  
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten wanneer deze betrekking  
hebben  op  ongevallen  waarvan  werknemers,  leerjongens  of  andere  door  de  Koning  
gelijkgestelde personen het slachtoffer worden1. (Art. 579, 1° Ger.W.)

3º De krachtens artikel 126 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 
1988, naar gemeenrecht te sluiten verzekering tegen ongevallen dient aan de cursist die 
een beroepsopleiding volgt in de onderneming, dezelfde waarborgen te verlenen als de 
arbeidsongevallenverzekering2. (Art. 126, B. Vl. Ex. 21 dec. 1988)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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4º In het geval van de uitlegging van artikel 579, 1° Ger.W., dat de in dit artikel bedoelde  
arbeidsongevallen  die  zijn,  waarvoor  een  wettelijke  verzekering  krachtens  de 
arbeidsongevallenwet  of  een  wet  die  de  arbeidsongevallenwet  daarop  toepasselijk  
maakt, verplicht is, rijst de vraag of het strijdig is met de artikelen 10 en 11 G.W., dat de  
vorderingen betreffende schade wegens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, verschillend geregeld zijn voor de  
in  artikel  126  van  het  besluit  van  de  Vlaamse  Executieve  van  21  december  1988  
bepaalde  cursisten  die  door  de  werkgever  moeten  verzekerd  zijn  onder  dezelfde  
voorwaarden als waren zij in het aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de 
onderneming, en voor de werknemers waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk  
is of krachtens een andere wet toepasselijk is gemaakt; vraag waarop het Grondwettelijk  
Hof overeenkomstig artikel 26, §3, 1° van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het  
Grondwettelijk Hof uitspraak doet bij wege van arrest3.  (Art. 579, 1° Ger.W.; Art. 26, §3, 
1° Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 126 B. Vl. Ex. 21 dec. 1988)

(S. T. ZURICH N.V., verzekeringsmaatschappij, vennootschap naar Zwitsers recht e.a.)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
1. Situering
Toen eiser in juli 1998, door tussenkomst van de VDAB, een beroepsopleiding volgde 

in een onderneming, werd hij slachtoffer van een arbeidsongeval.
De onderneming had met verweerster een verzekeringsovereenkomst gesloten tegen 

arbeidsongevallen en ongevallen op het werk, voor de cursisten die in de onderneming 
een beroepsopleiding volgden.

Toen eiser verweerster voor de arbeidsrechtbank dagvaardde teneinde een vergoeding 
te  krijgen  voor  een  percentage  blijvende  arbeidsongeschiktheid,  verklaarde  de 
arbeidsrechtbank zich onbevoegd om van deze vordering kennis te nemen.

In  hoger  beroep  vorderde  eiser  dat  het  arbeidshof  voor  recht  zou  zeggen  dat  de 
arbeidsgerechten wél bevoegd zijn op grond van artikel 579, 1° Ger.W.

In ondergeschikte orde vorderde eiser het arbeidshof een prejudiciële vraag te stellen 
aan  het  Arbitragehof  over  de  mogelijke  schending  van  het  Grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel,  doordat  cursisten  die  een  beroepsopleiding  volgen  niet  onder  het 
toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vallen en doordat de 
arbeidsgerechten  niet  bevoegd  zijn  inzake  betwistingen  betreffende  arbeidsongevallen 
overkomen aan cursisten in beroepsopleiding.

Het arbeidshof bevestigde de beslissing van de eerste rechter gezien eisers vordering 
niet onder toepassing valt van artikel 579 Ger.W.

2. Bespreking van het middel
2.1. Het eerste onderdeel gaat er van uit dat de appelrechters hebben geoordeeld dat een 

werknemer enerzijds en een cursist in beroepsopleiding anderzijds, zich niet in een gelijk-
aardige situatie bevinden.

Mijns inziens gaat deze grief uit van een verkeerde lezing van het arrest gezien de 
appelrechters  enkel  gesteld  hebben  dat  de  cursist  zich  niet  vereenzelvigt  met  een 
werknemer  welke  tegen  betaling  van  loon,  onder  gezag  van  een  werkgever 
arbeidsprestaties verricht, en er enkel een verschil in rechtsmacht is die bevoegd is om ten 
gronde te oordelen;

Zij oordelen aldus dat er een verschil in behandeling is, zij het enkel op het vlak van de 
bevoegde rechtsmacht, maar dit wettelijk geformuleerd onderscheid gestoeld is op een 
objectieve en redelijke verantwoording.

3 Ibid.
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Dit onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
2.2. Het tweede onderdeel gaat ervan uit dat voor zover de appelrechters oordelen dat 

het onderscheid in behandeling een objectieve en redelijke verantwoording kent, namelijk 
dat er voor een werknemer een afdracht van sociale zekerheidsbijdragen gebeurt en voor 
een cursist niet, dit onderscheidingscriterium weliswaar objectief is, maar bezwaarlijk als 
redelijk verantwoord kan worden beschouwd in het licht van het doel en de gevolgen van 
de getroffen maatregel.

De appelrechters zouden aldus niet wettig het stellen van de door eiser gesuggereerde 
prejudiciële vraag hebben geweigerd.

Minstens verzoekt eiser een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.
De aangevoerde grief gaat uit van de interpretatie dat de arbeidsgerechten niet bevoegd 

zijn  kennis  te  nemen  van  de  geschillen  inzake  de  toepassing  van  een 
ongevallenverzekering  die  krachtens  de  wet  moet  gesloten  worden  en  dezelfde 
waarborgen moet bieden als deze voorzien in de arbeidsongevallenwet van 1971.

Dit  onderdeel  vergt  een  nader  onderzoek  naar  de  draagwijdte  van  artikel  579,  1° 
Ger.W. en naar een antwoord op de vragen:

1. Wat is de juridische positie van een persoon die een beroepsopleiding volgt in een 
onderneming, en het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval?

2.  Hoe  moet  de  notie  "vergoeding  van  schade  voortkomend uit  arbeidsongevallen" 
begrepen  worden?  Moet  dit  als  "vergoeding  van  schade  voortkomend  uit 
arbeidsongevallen  zoals  die  vergoeding  verschuldigd  is  krachtens  wetten  of 
verordeningen inzake arbeidsongevallen" begrepen worden of moet die notie begrepen 
worden  in  ruimere  zin  en  van  toepassing  geacht  worden  op  alle  arbeidsongevallen 
ongeacht  of  de  vergoeding  ervan  verschuldigd  is  krachtens  een  wetgeving  inzake 
arbeidsongevallen,  krachtens  een  andere  wetgeving  die  voorziet  in  een  waarborg  van 
dezelfde  voordelen  als  deze  voorzien  in  de  arbeidsongevallenwetgeving,  of  krachtens 
enige andere wettelijke bepaling.

2.2.1.Statuut van de persoon die een beroepsopleidinq volgt in een onderneming.
De  arbeidsongevallenwet  van  10  april  1971  bepaalt  in  artikel  1.1°  dat  deze  wet 

toepassing vindt op alle personen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgestelde 
geheel  of  gedeeltelijk  vallen  onder  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de 
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders.

Krachtens artikel 3 kan de Koning de toepassing van deze wet uitbreiden tot andere 
categorieën van personen.

Hoewel het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 in 
artikel 3.7° de toepassing van de wet verruimde tot " de personen die gebonden zijn door 
een overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding, bedoeld in de artikelen 96 en volgen-
de van het K.B. van 20 december 19634 betreffende de arbeidsvoorziening en de werk-
loosheid, alsmede tot de centra met wie zij de overeenkomst hebben aangegaan." werd de 
toepassing van de wet niet uitgebreid tot de personen (uitkeringsgerechtigde werklozen, 
niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, bestaansminimumtrekkers of rechthebbenden 
op financiële maatschappelijke dienstverlening) die zoals eiser een individuele beroepsop-
leiding volgen in een onderneming.

Op hen is de Arbeidsongevallenwet niet van toepassing.

4 Deze bepalingen regelden de versnelde beroepsopleiding in een centrum voor beroepsopleiding. Na 
de overdracht van de bevoegdheden naar de Gemeenschappen wat de materie van de beroepsoplei-
ding betreft, zijn deze bepalingen opgeheven en vervangen door regelingen van de Gemeenschappen. 
Artikel 3.7° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet werd evenwel nooit opgeheven.
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Als gevolg van de hervorming der instellingen en de overdracht van bevoegdheden naar 
de Gemeenschappen, ook wat de beroepsopleiding betreft, werd evenwel door de Vlaam-
se gemeenschap en de Franse gemeenschap5 een besluit genomen waarbij in een gelijk-
waardige bescherming op het vlak van de vergoeding voor arbeidsongevallen wordt voor-
zien.

Zo verplicht artikel 126 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 
1988  de  werkgever  om  de  cursist  die  in  zijn  onderneming  een  individuele 
beroepsopleiding volgt te verzekeren tegen ongevallen overkomen tijdens de opleiding en 
op de weg van en naar de opleidingsplaats onder dezelfde voorwaarden als ware hij in het 
aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de onderneming.

De werkgever is dus verplicht een polis inzake verzekering tegen arbeidsongevallen af 
te sluiten. Het gaat dan echter niet om een “polis wet” maar wel om een “polis gemeen 
recht”  die echter  dezelfde  voordelen dient  te  waarborgen aan de getroffenen als  deze 
voorzien in de arbeidsongevallenwetgeving6.

Te dezen rijst de vraag of de arbeidsgerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een 
vordering  tot  vergoeding  van  schade  op  grond  van  een  verzekeringsovereenkomst 
gesloten overeenkomstig artikel 126 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 
december 1988.

2.2.2. Draagwijdte van artikel 579, 1 ° Ger.W.
De appelrechters oordeelden dat zij niet bevoegd waren zich uit te spreken over een 

vordering tot vergoeding van schade op grond van artikel 126 van het Besluit  van de 
Vlaamse executieve van 21 december 1988 en steunden zich hierbij op de restrictieve 
interpretatie die herhaaldelijk door het Hof van Cassatie aan artikel 579, 1° Ger.W. werd 
gegeven.

Artikel 579, 1° Ger.W. bepaalt:
"De arbeidsrechtbank neemt kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van 

schade voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten."

In een arrest van 13 maart 19787 oordeelde Uw Hof dat de arbeidsgerechten, op grond 
van artikel 579, 1° Ger.W., enkel bevoegd geacht werden wanneer zij geconfronteerd wer-
den met vorderingen gesteund op een verzekering die door of krachtens een wettelijke ar-
beidsongevallenregeling is tot stand gekomen.

De  arbeidsongevallenverzekering  die  buiten  elke  wettelijke  regeling  om,  op  louter 
vrijwillige  basis  werd  afgesloten  en  die  derhalve  kan  afwijken  van  de  wettelijke 
arbeidsongevallenregeling,  werd  uit  het  toepassingsgebied  van  artikel  579,  1°  Ger.W. 
gesloten.

In zijn conclusie stelde toenmalig advocaat-generaal H. Lenaerts, dat deze beperkende 
interpretatie  gerechtvaardigd  was  nu  uit  de  wordingsgeschiedenis  van  artikel  579,  1° 
Ger.W. duidelijk blijkt dat de wetgever de bedoeling had alleen de geschillen over de 
toepassing  van  de  arbeidsongevallenwetgeving  onder  de  bevoegdheid  van  de 
arbeidsgerechten te brengen en niet de geschillen over vorderingen die uitsluitend steunen 
op een verzekeringsovereenkomst buiten elke wettelijke regeling om.

Dat  de  tekst  van  artikel  579  Ger.W.  niet  uitdrukkelijk  bepaalt  dat  de  vorderingen 
moeten  steunen  op  de  arbeidsongevallenwetgeving  doet  hieraan,  althans  de  advocaat-
generaal,  niets  af.  Daardoor  heeft  de  wetgever  immers  alleen  tot  uitdrukking  willen 

5 Het Besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsoplei-
ding, inzonderheid artikel 27, §3.
6 Zie: Vr. en antw. Kamer 1990-1191, 13759, vraag nr. 440bis (BOSSUYT).
7 Cass., 13 maart 1978, A.C. 1978-79, 816-820 met conclusie Adv.-gen. LENAERTS.
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brengen dat  alle  wettelijke  regelingen krachtens  welke arbeidsongevallenvergoedingen 
worden toegekend, in aanmerking komen. Alleen in die zin is de bepaling zeer ruim.

Nog steeds volgens dezelfde conclusie strookt deze interpretatie van artikel 579 Ger.W. 
met de strekking van de artikelen 578 tot 583 Ger.W. om het ganse sociaal contentieux 
aan de arbeidsgerechten toe te vertrouwen. 

Verwijzend  naar  het  standpunt  van  Professor.  A.  FETTWEIS wees  advocaat-generaal 
Lenaerts erop dat "de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank zich uitstrekt tot elk geschil 
van individuele aard waarvan na onderzoek, waaruit blijkt dat de juridische gegevens voor 
de oplossing ervan tot het sociaal recht behoren, wordt erkend dat het een sociaal geschil 
is.  Een  geschil  over  een  door  de  werkgever  vrijwillig  aangegane  bijkomende 
ongevallenverzekering  wordt  echter  niet  noodzakelijk  beheerst  door  de 
arbeidsongevallenwetgeving,  maar  kan  ook  handelen  over  louter  contractuele 
verplichtingen van de verzekeraar die afwijken van de arbeidsongevallenwetgeving. De 
interpretatie  volgens  dewelke  de  arbeidsgerechten  bevoegd  zijn  kennis  te  nemen van 
geschillen betreffende een dergelijk vrijwillig aangegane ongevallenverzekering zou er 
dus  toe  leiden  dat  "niet  alleen  sociaalrechtelijke  maar  ook  louter  burgerrechtelijke 
geschillen aan het oordeel van de arbeidsgerechten onderworpen worden,wat zeker niet de 
strekking is van de bevoegdheidsregeling en inzonderheid artikel 579, 1° Ger.W."

In de arresten van 19 december 19888 en 5 november 20019 ging Uw Hof echter nog 
een stap verder in de restrictieve interpretatie van artikel 579, 1° Ger.W. en werd de be-
voegdheid van de arbeidsgerechten ook uitgesloten wanneer de vordering gesteund is op 
een ongevallenverzekering die de werkgever krachtens een andere wetgeving of regle-
mentering dient af te sluiten en die dezelfde waarborgen dient te bieden als deze van de 
arbeidsongevallenwetgeving. In tegenstelling tot de casus die aanleiding gaf tot het arrest 
van 13 maart 1978 en waar het ging om een vrijwillig aangegane bijkomende ongevallen-
verzekering, ging het in de twee geciteerde arresten om een krachtens een wet of een re-
glementering verplichte verzekering die dezelfde voordelen diende te waarborgen als een 
arbeidsongevallenverzekering.

De conclusie van toenmalig eerste advocaat-generaal J-F. LECLERCQ bij het arrest van 5 
november 2001 ondersteunde deze restrictieve interpretatie op grond van de overweging 
dat  "de  bedoelde  polis  gemeen  recht  niet  hetzelfde  type  polis  is  als  de 
arbeidsongevallenpolis, daar de verzekeringspolis gemeen recht niet wordt opgelegd bij 
een  wet  of  verordening  krachtens  welke  er  arbeidsongevallenvergoedingen  moeten 
worden toegekend. Indien in artikel 579, 1° Ger.W. de woorden "vergoeding van schade 
voortkomende uit arbeidsongevallen" zouden worden geïsoleerd van het preciezer begrip 
"vergoeding  van  schade  voortkomende  uit  arbeidsongevallen,  zoals  die  vergoeding 
verschuldigd is krachtens de wetten of de verordeningen inzake arbeidsongevallen" zou 
zulks niet alleen indruisen tegen de wil van de wetgever maar zelfs tot een impasse leiden: 
in de zin van welke wet of verordening zou het begrip "arbeidsongeval" als bedoeld in 
artikel 579, 1° moeten verstaan worden?"

In het jaarverslag 2002 van het Hof van Cassatie werd het arrest van 5 november 2001 
vermeld onder de tijdens het jaar 2001 gevelde belangrijke arresten inzake sociaal recht10.

Evenwel  werd  bij  de  voorstellen  de  lege  ferenda  door  de  Procureur-generaal  met 
betrekking tot dit arrest gesteld:

"Ook  al  is  de  oplossing  in  de  huidige  stand  van  het  gerechtelijk  recht  ten  volle 
verantwoord, toch moet worden aangenomen dat de lege ferenda het aangewezen zou zijn, 
dat de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank tot die geschillen zou worden uitgebreid, 

8 Cass., 19 dec. 1988, A.C. 1988-89, nr.235, 487 met conclusie Adv.-gen. LENAERTS.
9 Cass., 5 nov. 2001, A.C. 2001, nr.596, 1847-1850 met conclusie Eerste Adv.-gen. LECLERCQ.
10 Jaarverslag Hof van Cassatie 2002, 525.
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daar die rechtbank de gewone rechter is voor geschillen over arbeidsongevallen. Aldus 
zou aan artikel 579 Ger.W. een paragraaf moeten toegevoegd worden die zou kunnen 
luiden als volgt:

"(de arbeidsrechtbank neemt kennis)  5°:  van de vorderingen tot  vergoeding van de 
schade die personen in beroepsopleiding lijden ten gevolge van een arbeidsongeval of een 
ongeval op de weg naar en van het werk in de zin van de wet op de arbeidsongevallen van 
werknemers."

Steunend op dit voorstel de lege ferenda werden zowel in de Kamer van volksvertegen-
woordigers als in de Senaat wetsvoorstellen geformuleerd om de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten in die zin uit te breiden11 dat ze kennis zouden kunnen nemen van vorde-
ringen betreffende de vergoeding van schade voor personen in beroepsopleiding die het 
slachtoffer worden van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het 
werk.

Uit  de  parlementaire  werken  blijkt  duidelijk  dat  de  wetgever,  verwijzend  naar  en 
rekening houdend met het voorstel de lege ferenda zoals geformuleerd in het jaarverslag 
van het Hof van Cassatie, de bedoeling had duidelijk te maken dat de arbeidsgerechten de 
natuurlijke rechter zijn voor geschillen met betrekking tot arbeidsongevallen en dus ook 
met betrekking tot ongevallen overkomen aan personen die een beroepsopleiding volgen.

Evenwel werd pas bij artikel 6 van de wet van 13 december 2005 (B.S. 21 december 
2005) aan artikel 579 Ger.W. een 5° lid toegevoegd dat luidt:

"de arbeidsrechtbank neemt kennis van de vorderingen tot vergoeding van een door in 
1° omschreven feit ontstane schade, gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, 
die  door  de  Rijksdient  voor  Arbeidsvoorziening  wordt  gesloten  ten  voordele  van  de 
stagiairs in beroepsopleiding."

Deze tekst komt voort uit een amendement van volksvertegenwoordiger F. Borginon op 
een  oorspronkelijk  wetsontwerp,  waarbij  de  indiener  ter  verantwoording  eveneens 
teruggrijpt naar de tekst van het jaarverslag 2002 van het Hof van Cassatie en de daarin 
vermelde  suggestie  de  bevoegdheid van  de  arbeidsrechtbanken uit  te  breiden daar  de 
arbeidsrechtbank de gewone rechter is voor arbeidsongevallen.

De ratio van het ingediend amendement was dus dezelfde als de ratio die in 2003 aan 
de basis lag van de toen ingediende wetsvoorstellen.

Evenwel bleef de bevoegdheidsuitbreiding in de definitieve tekst strikt beperkt tot de 
casus die aan het arrest van 5 november 2001 ten grondslag lag waarbij het ging om een 
ongevallenverzekering  afgesloten  door  de  RVA  voor  een  stagiair  die  een 
beroepsopleiding ontvangt in een centrum voor beroepsopleiding, overeenkomstig artikel 
17 van het besluit van de Franse gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de 
beroepsopleiding.

Uit wat voorafgaat mag nochtans duidelijk blijken dat de wetgever met de toevoeging 
van een vijfde lid aan het artikel 579 Ger.W. niets anders heeft willen doen dan duidelijk 
maken dat de arbeidsgerechten de natuurlijke rechter zijn inzake arbeidsongevallen.

Dat de bevoegdheidsuitbreiding zoals verwoord in het nieuwe vijfde lid van artikel 579 
uiteindelijk een bijzonder enge draagwijdte had en niet, zoals aanvankelijk voorgesteld, 
gebeurde  ten  aanzien  van  personen  die  in  Vlaanderen  een  beroepsopleiding  in  een 
onderneming volgen, zoals in onderliggende zaak, waar overeenkomstig artikel 126 van 
het besluit van de Vlaamse executieve van 21 december 1988 houdende de organisatie 

11 Wetsvoorstel ingediend op 9 april 2003 door Mevr. C. NYSSENS,  Parl. St. Senaat, buitengewone 
zitting, 2002-2003, n°2 – 1598/1; wetsvoorstel ingediend op 9 juli 2003 door Mevr. C. NYSSENS, Parl.  
St. Senaat, buitengewone zitting, 2003, n°3 – 47/1; wetsvoorstel ingediend op 18 november door M. 
WATHELET, Parl. St. Kamer, gewone zitting, 2003-2004, n° 0449/001 – 0538.
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van  de  arbeidsbemiddeling  en  de  beroepsopleiding,  het  de  onderneming  is  die  een 
arbeidsongevallenverzekering dient af te sluiten, noch ten aanzien van personen die in 
Vlaanderen  in  een  centrum  van  de  VDAB  een  opleiding  volgen  waarbij  het 
overeenkomstig  artikel  95§1 van hetzelfde  besluit  van de Vlaamse executieve aan de 
VDAB behoort een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, is niet af te leiden, noch 
uit de tekst, noch uit de parlementaire werken.

Het geschetste overzicht van de terzake relevante wetgeving en rechtspraak toont mijns 
inziens twee zaken aan:

Ten eerste blijkt  dat de wil  van de wetgever bij het formuleren van artikel 579, 1° 
Ger.W. niet de enge interpretatie verdient zoals vroeger werd aangenomen.

Ten tweede was de toevoeging van een vijfde lid aan artikel 579 Ger.W. niet nodig nu 
de  bevoegdheid  voor  de  arbeidsgerechten  om  kennis  te  nemen  van  vorderingen 
voortkomend uit  arbeidsongevallen overkomen aan personen die een beroepsopleiding 
volgen reeds besloten lag in het eerste lid van artikel 579 Ger.W.

Zelfs wanneer wordt aangenomen dat de arbeidsongevallenverzekering die op grond 
van het Besluit van de Vlaamse executieve van 21.12.1988 moet aangegaan worden ten 
behoeve van een persoon die een beroepsopleiding volgt geen "polis-wet" is maar een 
"polis gemeen recht" lijkt de restrictieve stelling die het Hof in zijn vroegere rechtspraak 
heeft aangenomen moeilijk houdbaar, namelijk dat het de wil van de wetgever was de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten te  beperken tot  de  beoordeling van vorderingen 
gebaseerd  op  een  verzekering  die  door  of  krachtens  een  wettelijke 
arbeidsongevallenregeling is tot stand gekomen en de arbeidsgerechten geen bevoegdheid 
te verlenen wanneer een andere wettelijke bepaling verplicht tot  het afsluiten van een 
verzekering  die  dezelfde  voordelen  dient  te  waarborgen  als  de 
arbeidsongevallenverzekering gesloten op grond van de arbeidsongevallenwet.

In  dit  geval gaat  het  immers  om een verplichte ongevallenverzekering die  dezelfde 
inhoud en strekking heeft als de arbeidsongevallenverzekering gesloten op grond van de 
arbeidsongevallenwet.

De vraag stelt zich of het louter feit dat een ongevallenverzekering niet is tot stand 
gekomen op grond van de arbeidsongevallenwet zelf maar wel op grond van een andere 
wettelijke  bepaling  die  dezelfde  finaliteit  en  bescherming  beoogt,  kan  verantwoorden 
waarom de arbeidsgerechten niet bevoegd zouden zijn. Immers in beide gevallen lijkt het 
mij dat de regels van de arbeidsongevallenwetgeving dienen toegepast te worden, zowel 
voor wat de invulling van het begrip arbeidsongeval betreft, als voor de vaststelling van 
de gedekte schade en de verschuldigde vergoeding. Evenmin kan ernstig betwist worden 
dat  de  geschillen  die  voortspruiten  uit  de  toepassing  van  deze  wettelijke  bepalingen 
behoren tot  het sociaalrechtelijk contentieux en dat zij,  om Prof.  FETTWEIS opnieuw te 
citeren "geschillen van individuele aard zijn waarvan na een onderzoek, waaruit blijkt dat 
de  juridische  gegevens  voor  de  oplossing  ervan  tot  het  sociale  recht  behoren,  wordt 
erkend  dat  het  sociale  geschillen  zijn"  die  bijgevolg  tot  de  bevoegdheid  van  de 
arbeidsgerechten behoren.

Dat de wetgever bij het tot stand brengen van artikel 579 Ger.W. deze later tot stand 
gebrachte  regelingen  niet  in  overweging  zou  genomen  hebben  is  mijns  inziens  geen 
argument  om,  eens  deze  regelingen  tot  stand  kwamen,  ze  uit  te  sluiten  van  het 
toepassingsgebied van artikel 579, 1° Ger.W. 

Rechtsregels worden immers gekenmerkt door een "open textuur" in die zin dat zij een 
veelheid aan sociale situaties moeten regelen en dus voldoende vaag geformuleerd moeten 
worden om een voldoende algemene draagwijdte te hebben.

Anderzijds  kunnen  vage  normen  onmogelijk  voor  elke  concrete  casus  voldoende 
richtlijnen bieden over hun toepasselijkheid, zodat er bij elke rechtsregel casussen kunnen 
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opduiken waarvan onduidelijk is of ze onder de regel vallen of niet.
Het teruggrijpen naar een letterlijke taalkundige interpretatie is  geen goede remedie 

tegen de rechtsonzekerheid die door de open textuur wordt veroorzaakt. Deze techniek 
botst immers op de imperfectie van de taal en de onmogelijkheid voor de wetgever om 
alle toekomstige gevallen te voorzien. Het verhindert ook dat rekening wordt gehouden 
met de maatschappelijke situering van de toe te passen norm.

De wetgever kan onmogelijk een aangelegenheid tot in de kleinste details regelen, en 
na de totstandkoming van de wet kunnen zich nieuwe feitelijke ontwikkelingen voordoen 
die niet konden voorzien worden toen de wet werd uitgewerkt12.

In dit verband kan opgemerkt worden dat de tekst van artikel 579 die werd opgenomen 
in het Ger.W. de tekst is zoals die werd gewijzigd door de senaatscommissie ingevolge de 
opmerkingen van de Raad van State. Deze stelde voor in het artikel niet te spreken van de 
arbeidsongevallenwetgeving omdat: "De sociale rechtbank lijkt bevoegd te zullen zijn om 
over de toepassing van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen uitspraak te doen, 
niet alleen wanneer die toepassing het rechtstreeks gevolg van die wetgeving is, maar ook 
wanneer zij het resultaat is van een andere wets- of verordeningsbepaling welke de toe-
passing van die wetgeving heeft uitgebreid."13

Hieruit kan afgeleid worden dat de wetgever ook aan andere wettelijke regelingen dacht 
dan de arbeidsongevallenwetgeving in enge zin.

Het  standpunt  van  de  appelrechters,  die  besloten  tot  de  onbevoegdheid  van  de 
arbeidsgerechten, kan dus niet gevolgd worden.

Evenwel laat het tweede onderdeel van het middel, net zo min als het eerste onderdeel, 
toe deze beslissing te vernietigen.

Het tweede onderdeel gaat immers uit van de interpretatie dat de arbeidsgerechten niet 
bevoegd  zijn  kennis  te  nemen  van  de  geschillen  inzake  de  toepassing  van  een 
ongevallenverzekering  die  krachtens  de  wet  moet  gesloten  worden  en  dezelfde 
waarborgen moet bieden als deze voorzien in de arbeidsongevallenwet van 1971.

Gelet op wat voorafgaat, gaat dit onderdeel uit van een verkeerde uitlegging van artikel 
579, 1° Ger.W. en faalt het derhalve naar recht.

Om  dezelfde  redenen  dient  de  voorgestelde  prejudiciële  vraag  evenmin  gesteld  te 
worden, omdat uitgaande van een verkeerde interpretatie van artikel 579, 1° Ger.W. het 
verzoek tot het stellen van die prejudiciële vraag niet ontvankelijk is.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. S.04.0134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van 10 maart 

2008 verwezen naar een voltallige terechtzitting.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

12 VERRIJDT WILLEM, "De interpretatieve wet: retroactiviteit en rechtszekerheid", Tijdschrift voor Be-
stuurswetenschappen en publiekrecht 2007/5, 266-267.
13 Parl. St. Senaat 1964-65, nr. 60 bijlage I, 9.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 579, enig lid, 1°, en voor zoveel als nodig artikel 607 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- artikel 26, §1, enig lid, 3°, en §2, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Arbitragehof.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, oordeelt in het thans bestreden arrest 

van 27 februari 2004, op eisers hoger beroep, dat het ongegrond verklaart, dat de arbeids-
gerechten niet bevoegd waren kennis te nemen van de door de eiser aanhangig gemaakte 
zaak, en onder bevestiging van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt van 26 no-
vember 2002, verwijst het arbeidshof de zaak naar de burgerlijke Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt.

Het Arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"De heer T.S. , geboren op 20 juli 1978, werd op 19 juli 1998 bij de firma Bag-Plastics 

nv te Beringen het slachtoffer van een ongeval, namelijk liep hij een ernstige snijwonde 
op aan de wijsvinger en een fractuur van het eindkootje ervan; hij functioneerde aldaar in 
het kader van een individuele beroepsopleiding ingevolge een overeenkomst afgesloten 
tussen Bag-Plastics nv en de V.D.A.B.

Hij was volledig arbeidsongeschikt tot en met 30 augustus 1998 en vanaf 1 september 
1998 werden de letsels als geconsolideerd beschouwd, waarmede de raadgevende genees-
heer van beroeper zich niet kon bevinden.

Met de inleidende dagvaarding van 12 juni 2001 werd het geschil ingeleid bij de Ar-
beidsrechtbank te Hasselt (arrest, p. 2, 'voorwerp van het geschil').

(...)
De problematiek is thans opgelost door het Hof van Cassatie, bij arrest van 5 november 

2001 (gevoegd bij het advies van de Arbeidsauditeur aan de Arbeidsrechtbank te Hasselt).
Vertaald uit het Frans luidt dit arrest onder meer als volgt:
'(...)
(...) dat krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank 

kennis neemt van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomend on-
der meer uit arbeidsongevallen.

(...) dat het arrest vaststelt dat de vordering gegrond is op een verzekering naar gemeen 
recht tegen ongevallen, dat uit de omstandigheid dat artikel 17 van het besluit van 12 mei 
1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van 2 
mei 1990 van genoemde Executieve, bepaalt dat  de stagiairs die een beroepsopleiding 
ontvangen worden verzekerd tegen arbeidsongevallen en dat de polis hun dezelfde voor-
delen waarborgt als deze die ten laste van de verzekeraar gelegd zijn bij de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971 daarom nog niet volgt dat die polis moet worden opgelegd bij 
een wet of een reglement krachtens dewelke arbeidsongevallen moeten worden vergoed.

Dat het arrest nu op grond van die vaststelling de arbeidsrechtbank onbevoegd acht om 
kennis te nemen van de vordering, de in het middel vermelde wettelijke bepalingen niet 
schendt, (...)'.

Het in dit arrest vermeld artikel 17 van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Ge-
meenschapsexecutieve,  gewijzigd bij  artikel 1 van het besluit  van 2 mei 1990 van de 
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Franse Gemeenschapsexecutieve bepaalt (in vertaling):
'De stagiairs in individuele beroepsopleiding in een onderneming zijn verzekerd tegen 

arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk. Daartoe sluit de onderne-
ming bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een erkend ge-
meenschappelijk verzekeringsfonds een polis af die hen dezelfde voordelen waarborgt als 
deze die ten laste van de verzekeraar worden gelegd door de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971. De stagiairs die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of een ongeval 
op de weg van en naar het werk krijgen een vergoeding berekend op grond van de bezol-
diging van het beroep waarvoor ze worden opgeleid, onder aftrek van de bijdragen sociale 
zekerheid...'.

Deze tekst is inzonderlijk identiek aan deze welke verwoord wordt bij artikel 126 van 
het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988, zodat de door het Hof van 
Cassatie bij arrest van 5 november 2001 behandelde materie kan worden getransponeerd 
naar de voorliggende casus.

De door (de eiser) bijgebrachte rechtspraak is dan ook te beschouwen als voorbijge-
streefd, want door het Hof van Cassatie gewijzigd.

Zijn vordering, welke betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst welke de toe-
kenning van gemeenrechtelijke vergoedingen beoogt, analoog aan de vergoedingen, ver-
schuldigd op grond van de arbeidsongevallenreglementering, valt niet onder de toepassing 
van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals (de eiser) ten onrechte voorhoudt.

Het komt ook niet aangewezen voor aan het (Arbitrage)hof de gevraagde prejudiciële 
vragen te stellen.

In wezen is er immers geen verschil in behandeling en voorzover dit wel het geval zou 
zijn is het wettelijk geformuleerd onderscheid gestoeld op een objectieve en redelijke ver-
antwoording.

De cursist in een of ander stelsel van beroepsopleiding vereenzelvigt zich niet met een 
persoon-werknemer welke tegen betaling van loon onder gezag van een werkgever ar-
beidsprestaties verricht en tot wiens behoeve de arbeidsongevallenreglementering is uitge-
bouwd (behoudens wettelijk bepaalde uitzonderingen) en voor die cursist is dan nog wet-
telijk geregeld dat een evenwaardige verzekering, doch in gemeen recht, zal worden uitge-
werkt.

Er is enkel een verschil derhalve in de rechtsmacht welke bevoegd is om ten gronde te 
oordelen. Dit verschil in behandeling heeft een objectieve en redelijke verantwoording, 
daar er voor de werknemer een afdracht van sociale zekerheidsbijdragen gebeurt en voor 
een cursist niet, zodat deze laatste zijn gelijke behandeling enkel kan vinden in gemeen 
recht, hetwelk aan de beoordeling van de arbeidsgerechten ontsnapt.

Het bestreden vonnis werd op goede rechtsgrond gewezen en dient bevestigd" (arrest, 
pp. 3 e.v., "beoordeling").

Grieven
Luidens artikel 80 van het Besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse Regering 

houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding moet onder 
beroepsopleiding  worden  verstaan  de  maatregel  die  tot  doel  heeft  iemand beroepsbe-
kwaamheid te verstrekken om arbeid in loondienst te verrichten en kan deze bestaan in (1) 
het voorbereiden tot en het aanleren van een beroep, functies of deelfuncties, (2) het om-
scholen naar een ander beroep of functie en (3) het bijscholen of vervolmaken van een be-
roepskennis en beroepsvaardigheden.

Deze beroepsopleiding kan, luidens artikel 81 van hetzelfde besluit, onder de nader be-
paalde  voorwaarden  worden  gevolgd  door  een  persoon  die  als  werkzoekende  bij  de 
Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding is ingeschreven.
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De opleiding kan gevolgd worden in een centrum voor beroepsopleiding of, luidens ar-
tikel 81, §1, van hetzelfde besluit, als individuele opleiding georganiseerd worden in een 
onderneming.

In verband met deze individuele opleiding in een onderneming bepaalt artikel 126, eer-
ste lid, van hetzelfde besluit dat de werkgever de cursist die in zijn onderneming een be-
roepsopleiding volgt, verzekert "tegen ongevallen overkomen tijdens de opleiding en op 
de weg van en naar de opleidingsplaats onder dezelfde voorwaarden als ware hij in het 
aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de onderneming (...)".

Bijgevolg dient aan de cursist in beroepsopleiding binnen een onderneming dezelfde 
waarborg te worden geboden inzake verzekering tegen ongevallen tijdens de opleiding of 
op de weg van en naar de opleidingsplaats, als aan de werknemer die tewerkgesteld wordt 
in de onderneming.

De verzekering tegen arbeidsongevallen, ten gunste van de werknemer, en de verzeke-
ring tegen ongevallen, ten gunste van de individuele cursist in beroepsopleiding binnen de 
onderneming, dienen aldus aan dezelfde voorwaarden te zijn onderworpen. Deze beide 
vormen van bescherming tegen ongevallen zijn aldus gelijkwaardig, ook al volgt de be-
scherming in het geval van de werknemer uit de wet zelf en in het geval van de cursist in 
beroepsopleiding uit een overeenkomst met een verzekeraar die slechts krachtens de wet 
werd gesloten.

Luidens artikel 579, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrecht-
bank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten. 
Ingevolge artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het arbeidshof kennis van de 
hogere beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken.

Krachtens deze bepaling, worden aldus de geschillen inzake vergoeding van arbeidson-
gevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten, wanneer deze betrekking hebben op 
ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door de Koning (het weze in uit-
voering van artikel 3 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het weze in uitvoe-
ring van artikelen 1, §1, tweede lid, 1°, b en 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de Besluitwet van 28 december 1969 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders) aangeduide personen het slachtoffer worden.

De cursisten van een individuele beroepsopleiding in een onderneming vallen niet on-
der het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, noch worden 
zij bij uitbreiding door de Koning onder het toepassingsgebied van deze wet gebracht, het 
weze ingevolge een uitvoeringsmaatregel van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
zelf, het weze als uitvoeringsmaatregel van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28 december 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders.

Luidens artikel 10 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, zijn de Bel-
gen gelijk voor de wet. Artikel 11 van dezelfde Grondwet waarborgt de Belgen het genot 
van rechten en vrijheden zonder discriminatie. Deze bepalingen houden in dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat 
een onderscheid tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt voor zover 
het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord, 
welke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevol-
gen van de getroffen maatregel.

Zoals door de eiser in conclusie aangevoerd, wordt de grondwettelijk gewaarborgde ge-
lijkheid miskend indien artikel  579,  enig lid,  1°,  van het  Gerechtelijk  Wetboek aldus 
wordt geïnterpreteerd dat geschillen inzake de ongevallen waarvan de cursisten van een 
individuele beroepsopleiding in een onderneming het slachtoffer worden tijdens de be-
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roepsopleiding of op de weg van en naar de opleidingsplaats, niet tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten behoren.

Cursisten in een individuele beroepsopleiding binnen een onderneming zijn weliswaar 
geen werknemers, noch leerjongens, maar leveren prestaties binnen het bedrijf waarin zij 
hun opleiding volgen waarbij zij, zoals werknemers en leerjongens, blootgesteld zijn aan 
bedrijfsrisico's, reden waarom de verzekering die voor hen moet worden gesloten inzake 
ongevallen bij de beroepsopleiding of op de weg van en naar de opleidingsplaats, dezelfde 
waarborgen moet bieden als de arbeidsongevallenverzekering voor een werknemer.

De omstandigheid dat in het ene geval een geschil inzake een arbeidsongeval bij de ar-
beidsgerechten kan worden aanhangig gemaakt terwijl in het andere geval een geschil in-
zake een ongeval overkomen tijdens de beroepsopleiding of bij de verplaatsing van en 
naar de opleidingsplaats, bij de gewone burgerlijke rechtbank dient te worden aanhangig 
gemaakt, voert een ongeoorloofd onderscheid in, nu aldus een onderscheidingscriteirum 
wordt gehanteerd dat niet objectief en redelijk te verantwoorden is.

Dit onderscheid heeft ingrijpende gevolgen op het vlak zowel van de samenstelling van 
de rechtbank die bevoegd is zich over deze geschillen uit te spreken (artikelen 77 en 78 
versus artikelen 81 en 82 van het Gerechtelijk Wetboek), als op het vlak van de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank (artikelen 624 versus 628, enig lid, 14°, van het Gerechte-
lijk Wetboek), de wijze van rechtsingang en de kosten hieraan verbonden (artikelen 700 
en 704 van het Gerechtelijk Wetboek), als op de bijstand of vertegenwoordiging voor de 
rechtbank (artikel 728, respectievelijk §1 en §3, van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
Tweede grief
In zoverre het arbeidshof oordeelt dat het onderscheid in behandeling een objectieve en 

redelijke verantwoording kent "daar er voor de werknemer een afdracht van sociale zeker-
heidsbijdragen gebeurt en voor de cursist niet" (arrest p. 5, derde alinea), weze opgemerkt 
dat  dit  onderscheidingscriterium weliswaar  als  objectief,  doch bezwaarlijk  als  redelijk 
verantwoord kan worden beschouwd, in het licht van het doel en de gevolgen van de ge-
troffen maatregel.

De omstandigheid dat voor werknemers sociale zekerheidsbijdragen worden ingehou-
den en voor de cursist in een beroepsopleiding in een bedrijf niet, verantwoordt niet dat 
men aan de eerste categorie personen de bijzondere bescherming biedt van een geschillen-
regeling voor de arbeidsgerechten en aan de tweede categorie niet. Deze bijzondere be-
scherming inzake geschillenregeling, wordt immers noch bekostigd, noch beïnvloed door 
een bijdrage aan het sociale-zekerheidsstelsel.

Een werkzoekende die, via een beroepsopleiding in een onderneming, geconfronteerd 
wordt met dezelfde ongevalsrisico's als de werknemer of de leerling, bevindt zich overi-
gens in een sociaal zwakkere situatie dan laatstgenoemde categorieën, zodat er geen aan-
leiding is hem de bijzondere bescherming die voor werknemers en leerlingen nodig werd 
geacht, te ontzeggen.

Het arbeidshof schendt derhalve de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet 
en 579, enig lid, 1°, en voor zoveel als nodig 607 van het Gerechtelijk Wetboek. Het ar-
beidshof kon bijgevolg niet wettig het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof weigeren en schendt derhalve artikel 26, §2, derde lid, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Arbitragehof.

De eiser verzoekt het Hof dienaangaande overeenkomstig artikel 26, §1, enig lid, 3°, 
van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de in het dispositief van 
deze voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

Die prejudiciële vraag luidt als volgt:
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"Schendt artikel 579, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, het door de gecoördi-
neerde Grondwet in de artikelen 10 en 11 gewaarborgde gelijkheids- en niet-discrimina-
tiebeginsel, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat de arbeidsgerechten alleen kennis kun-
nen nemen van geschillen over de toepassing van de arbeidsongevallen-wetgeving (waar-
onder moeten worden verstaan alle wettelijke regelingen krachtens welke arbeidsongeval-
lenvergoedingen worden toegekend), en dus geen kennis kunnen nemen van geschillen in-
zake de toepassing van een ongevallenverzekering die krachtens de wet (bijvoorbeeld arti-
kel 126 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de or-
ganisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, voor cursisten van een indi-
viduele beroepsopleiding in een onderneming) moet worden gesloten met een verzekeraar 
en die dezelfde waarborgen moet bieden als deze voorzien in de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, daar waar

- cursisten in een individuele beroepsopleiding in een onderneming zich in een verge-
lijkbare situatie bevinden als de werknemers in deze onderneming, minstens als de leer-
jongens in de onderneming, nu zij  allen aan dezelfde risico's voor ongevallen worden 
blootgesteld;

- de omstandigheid dat voor werknemers sociale zekerheidsbijdragen worden ingehou-
den, en voor cursisten niet, geen objectief, minstens geen redelijk verantwoord criterium 
uitmaakt om een onderscheid door te voeren op het vlak van de bevoegdheid van de rech-
ter om uitspraak te doen over een geschil inzake een ongeval overkomen aan respectieve-
lijk de werknemer, de leerjongen of de cursist;

- de omstandigheid dat voor geschillen inzake ongevallen waarvan cursisten in een in-
dividuele beroepsopleiding binnen de onderneming het slachtoffer worden de burgerlijke 
rechtbank zou bevoegd zijn en niet de arbeidsrechtbank, gevolgen heeft op het vlak van 
de  samenstelling  van  de  rechtbank,  de  territoriale  bevoegdheidsregels,  de  wijze  van 
rechtsingang en de daaraan verbonden kosten, de regels inzake vertegenwoordiging van 
de partijen, enz....?"

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat een werknemer of een leerjongen, enerzijds, en 

een cursist in opleiding, anderzijds, aan eenzelfde risico van bedrijfsongeval on-
derworpen zijn zodat, op grond van het beginsel van gelijkheid neergelegd in de 
Grondwet, de ene en de andere voor de arbeidsrechtbank een vordering tot ver-
goeding voor een bedrijfsongeval zouden moeten kunnen instellen en de arbeids-
rechtbanken derhalve kennis zouden moeten kunnen nemen van geschillen vol-
gend uit ongevallen overkomen tijdens de uitvoering van de beroepsopleiding.

6. Luidens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeids-
rechtbank  kennis  van  de  vorderingen  betreffende  de  vergoeding  van  schade 
voortkomend uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten.

Krachtens deze bepaling, worden aldus de geschillen inzake vergoeding van 
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten, wanneer deze be-
trekking hebben op ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door 
de Koning gelijkgestelde personen het slachtoffer worden.

7. Krachtens artikel 126 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 de-
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cember 1988, moet de werkgever de cursist die in zijn onderneming, vzw of ad-
ministratieve overheid een beroepsopleiding volgt, verzekeren tegen ongevallen 
overkomen tijdens de opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats on-
der dezelfde voorwaarden als ware hij in het aan te leren beroep in loondienst te-
werkgesteld in de onderneming, vzw of administratieve overheid.

Bijgevolg dient de krachtens deze bepaling naar gemeenrecht te sluiten verze-
kering tegen ongevallen aan de cursist die een beroepsopleiding volgt in de on-
derneming, dezelfde waarborgen te verlenen als de arbeidsongevallen-verzeke-
ring.

8. Het onderdeel voert niet aan dat op het gebied van het materiële recht de be-
scherming geboden door de wetgeving respectievelijk de verzekering zou ver-
schillen, maar voert als enige ongelijkheid aan dat de rechtbank die van gebeur-
lijke geschillen kennis neemt niet dezelfde zou zijn als het om een werknemer en 
gelijkgestelde dan wel om een cursist zou gaan.

9. De voor de hand liggende uitlegging van artikel 579, 1°, van het Gerechte-
lijk Wetboek, die ook door de letterlijke tekst van het artikel wordt geboden, is 
dat de in dit artikel bedoelde arbeidsongevallen die zijn, waarvoor een wettelijke 
verzekering krachtens de arbeidsongevallenwet of een wet die de arbeidsonge-
vallenwet daarop toepasselijk maakt, verplicht is.

Op  de  ongevallen  waarvoor  krachtens  artikel  126  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse Executieve van 21 december 1988 een gemeenrechtelijke verzekering 
moet worden gesloten, lijkt artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek niet 
toepasselijk.

10. De uitlegging waarbij de arbeidsrechtbank bevoegd zou zijn kennis te ne-
men van vorderingen tot vergoeding van schade van cursisten voortvloeiend uit 
een bedrijfsongeval is evenwel niet volledig uit te sluiten. Bij de uitlegging die 
aan die bepaling uiteindelijk door het Hof zal worden gegeven, kan het Hof ook 
rekening houden met een mogelijke verboden differentiatie die de bestaande be-
voegdheidsregeling zou inhouden.

Daarbij rijst de vraag of, in de uitlegging gegeven onder randnummer 9, het 
strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat de vorderingen betref-
fende schade wegens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten om daarvan kennis te nemen, verschillend geregeld zijn voor de 
in voormeld artikel 126 bepaalde cursisten die door de werkgever moeten verze-
kerd zijn onder dezelfde voorwaarden als waren zij in het aan te leren beroep in 
loondienst tewerkgesteld in de onderneming, en voor de werknemers waarop de 
Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krachtens een andere wet toepasse-
lijk is gemaakt.

Het Grondwettelijk Hof doet overeenkomstig artikel 26, §3, 1°, van de Bijzon-
dere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bij wege van arrest uit-
spraak over de vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet.

Dictum
Het Hof,
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Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben ge-
antwoord op de volgende prejudiciële vraag:

Schendt artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, het door de gecoördi-
neerde Grondwet in de artikelen 10 en 11 gewaarborgde gelijkheids- en niet-dis-
crimina-tiebeginsel, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat de arbeidsgerechten 
alleen kennis kunnen nemen van de vorderingen betreffende de vergoeding, op 
grond  van  de  arbeidsongevallenwetgeving,  van  schade  voortkomende  uit  ar-
beids-ongevallen en uit ongevallen op de weg van en naar het werk en dus geen 
kennis kunnen nemen van geschillen inzake de toepassing van een ongevallen-
verzekering die krachtens de wet moet worden gesloten met een verzekeraar en 
die dezelfde waarborgen moet bieden als deze voorzien in de Arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971?

26 juni 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 409

1° KAMER - 27 juni 2008

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN VAN DEELBEWIJZEN DIE GEEN VENNOTEN KUNNEN WORDEN - 
RECHT OP DE WAARDE VAN DE DEELBEWIJZEN - RAMING

2º ERFENISSEN - PLAATSVERVULLING - BEGRIP - LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - 
TOEPASSELIJKHEID RATIONAE PERSONAE

1º  De  waarde  van  de  deelbewijzen  die  zijn  overgedragen  aan  de  erfgenamen  en  
legatarissen die geen vennoten kunnen worden, moet, volgens de wettelijke en statutaire  
criteria,  te  goeder  trouw  worden  vastgesteld;  de  overeengekomen  bedingen  die  de  
raming ervan preciseren, hebben bijgevolg geen aleatoir karakter.  (Art. 128, eerste lid, 
Vennootschappenwet)

2º De plaatsvervulling is een fictie van de wet die niet ten goede komt aan de langstlevende  
echtgenoot. (Art. 739 B.W.)

(G. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0414.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft verslag uitgebracht.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 6, 1104, 1130, 1134, 1165, 1319, 1320, 1868 (zoals het bestond voor de 

opheffing ervan bij artikel 16 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van ven-
nootschappen en de opheffingsbepalingen) en 1964 van het Burgerlijk Wetboek;

- de te dezen van toepassing zijnde artikelen 1, 41, §2, 77bis, §2, 123, 128 en 137 van 
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 
november 1935, zoals ze te dezen van kracht waren op het ogenblik dat de eiseres en wij-
len H.C. hun recht van voorkoop uitoefenden.

Aangevochten beslissing
Het arrest neemt aan dat "de (eiseres) niet schuldig kan worden geacht aan misbruik 

van recht", en zegt vervolgens voor recht dat de waarde van de deelbewijzen waarop de 
eiseres en wijlen H.C. hun recht van voorkeur hebben uitgeoefend en op grond waarvan 
de schuldvorderingen van de eerste en de tweede verweerster dienen te worden geraamd 
en de rechten van de erfgenamen van J.G. en H.C. dienen te worden berekend, voor ieder 
van hen 2.463,44 euro bedraagt, op grond dat "de prijs van de delen van de nalatenschap 
wordt vastgesteld op grond van de waarde van het nettoactief van de vennootschap, ver-
minderd met 25 pct. Hoewel, volgens de statuten, die waarde moet blijken uit de balans 
van het boekjaar, voorafgaand aan dat in de loop waarvan het feit dat het uitgeoefende 
recht heeft doen ontstaan, zich voordoet, spreekt het voor zich dat die waarde te goeder 
trouw moet worden bepaald. Uit de gegevens van de zaak blijkt evenwel dat bepaalde 
posten, zoals de onlichamelijke waarden, niet op hun juiste waarde zijn geraamd en dat dit 
bezwaar reeds in september 1987 door de raadsman van (de tweede verweerster) was ge-
maakt. Er zijn geen redenen om die posten door een gerechtsdeskundige te doen ramen, 
aangezien de beste raming blijkt uit de waarde van de inbreng in de vennootschap Godiva 
in 1988. Derhalve dient de waarde in aanmerking te worden genomen die is bepaald op 
het ogenblik van de overname van de aandelen van de vennootschap Godiva Holding, ver-
minderd met 25 pct. overeenkomstig de statuten".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres neemt integraal en integraal de bewoordingen over van de artikelen 7, 8, 9 

en 10 van de statuten van de vennootschap "Chocolaterie H. C. de la Toison d'Or" en her-
innert eraan dat "(de eiseres) op 12 januari 1987, na de goedkeuring van de balans van de 
vennootschap voor het boekjaar, dat liep van maart 1985 tot februari 1986, en op grond 
van  de  raming  die  de boekhouder  van de naamloze  vennootschap 'Sécurité  fiscale  et 
comptable' overeenkomstig de statuten gedaan had (...), bij aangetekende brief de betaling 
heeft aangeboden van de waarde van de gezamenlijke deelbewijzen die het kapitaal van 
de vennootschap vertegenwoordigden, tegen de eenheidsprijs van 22.569.27 frank, name-
lijk: - aan H.C. (...): 8.928.855 frank; - aan (de derde verweerster): (...) 1.567.662 frank; - 
aan  (de  eerste  verweerster):  (...)  1.567.662  frank;  aan  (de  tweede  verweerster):  (...) 
3.633.652 frank" om vervolgens in haar appelconclusie het volgende aan te voeren:

"De organieke statutaire clausules die de voorwaarden regelen voor de overdracht van 
de aandelen van de bvba Corné, onder de levenden en voor de overgang wegens overlij-
den, berusten op een courante praktijk in de personenvennootschappen, die bedoeld is om 
de inmenging van door de oprichters van de rechtspersoon niet erkende vennoten te belet-
ten (...). Bij ontstentenis van een oorzaak van nietigheid, verval of schorsing, of nog bij 
ontstentenis van een bevrijdende oorzaak ten gevolge van overmacht, is de rechter gehou-
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den het beginsel dat het contract verbindende kracht heeft tussen de partijen toe te passen, 
op straffe van miskenning van het beginsel dat de overeenkomst de partijen strekt tot wet 
(...). Het contract is dus onaantastbaar zodat de rechter het niet kan wijzigen (...) om rede-
nen van billijkheid (....) of omdat sommige bepalingen van het contract een leeuwenbe-
ding bevatten",

en,
"Zodra de juridische doeltreffendheid van het statutaire pact  vaststaat,  geldt  het  als 

overeenkomst tussen de vennoten en bindt het hen en hun rechtverkrijgenden op onaan-
tastbare wijze (...). In dat opzicht moet worden gepreciseerd dat het hier een wederkerige 
overeenkomst betreft

- waarvan de essentiële drijfveer, met andere woorden de dringende en doorslaggeven-
de oorzaak erin bestaat de overlevende vennoten de mogelijkheid te bieden de inmenging 
van derden in hun familiale personenvennootschap te verhinderen,

- en waarbij de uitvoering van de prestaties door één van de contractanten aleatoir is, 
aangezien de oprichters,  ten tijde van de oprichting van de vennootschap niet  kunnen 
voorzien wie van hen de andere of de anderen zullen overleven en bijgevolg gerechtigd 
zullen zijn de overeengekomen voorkoop uit te oefenen",

en, vooral, dat de clausules betreffende de voorkoop van de deelbewijzen in geval van 
overdracht onder de levenden of overgang wegens overlijden en betreffende de vaststel-
ling van de waarde van het deelbewijs in dat geval, strikt genomen bepalingen van een 
kanscontract waren in de zin van de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek, 
"aangezien de oprichters, door hun gemeenschappelijke wil om het voortbestaan van de 
vennootschap te  verzekeren  en  niet  goedgekeurde  opvolgers  uit  te  sluiten,  voordelige 
voorwaarden hebben bedongen voor de overname van de deelbewijzen van de overleden 
vennoten door de overlevende vennoten. Zij konden uiteraard niet voorzien wie van hen, 
door langer te leven, dat voorrecht te beurt zou vallen, daar het hier een toevallige gebeur-
tenis betreft. Zij waren zich dus ervan bewust een kanscontract te sluiten en hebben dat als 
zodanig ook gewild".

Uit die overweging leidde zij af dat "de partners wegens de aard zelf van een dergelijk 
contract de gelijkwaardigheid van de prestaties uitsluiten, maar daarentegen het voordeel 
van de overeenkomst afhankelijk maken van een toevallige gebeurtenis. Daaruit volgt dat 
de partijen, door een akkoord te sluiten over hun kans op winst of verlies, een risico aan-
gaan waarover  zij  zich geenszins  kunnen beklagen als  het  zich voordoet;  met  andere 
woorden, wie een kanscontract sluit, zal nooit aanspraak kunnen maken op vergoeding 
voor de gevolgen van het risico, als het zich voordoet, aangezien hij ermee ingestemd 
heeft met het vooruitzicht op de kans op winst of verlies",

"Door haar voorkeurrecht van voorkoop uit te oefenen onder de overeengekomen voor-
waarden, heeft (de eiseres) slechts de winst gebruikt die zij als langstlevende verkregen 
heeft. Die winst volgt uit het wezen zelf van het contract. In geval van vooroverlijden van 
(de eiseres) zou de winst de andere vennoten ten goede zijn gekomen. Het is dus ondenk-
baar dat (de eiseres) haar verplichting om te goeder trouw te handelen niet zou zijn nage-
komen terwijl zij alleen maar het wezen zelf van de overeenkomst heeft uitgevoerd"

Zij voerde voorts aan, enerzijds, dat haar geen enkel misbruik van recht ten laste kan 
worden gelegd, wat het arrest overigens toegeeft, maar vooral, anderzijds, dat kanscon-
tracten niet onderworpen zijn aan de leer van het misbruik van recht en de leer dat over-
eenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd waarvoor immers het criterium 
van de evenredigheid en het daaruit voortvloeiend onevenwicht geldt dat "niet in abstracto 
maar in concreto wordt beoordeeld, aangezien het rechtstreeks afhangt van de opzet van 
het betrokken recht. Boven is evenwel aangetoond dat het contract van de partijen, we-
gens het aleatoir karakter ervan, hoofdzakelijk 'bestaat in de kans van winst of verlies' (ar-
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tikel 1104 van het Burgerlijk Wetboek), wat elk begrip van gelijkwaardigheid of evenre-
digheid van de onderscheiden prestaties  van de contractanten uitsluit  (...)  Hoewel  ge-
woonlijk een interpreterende, ja zelfs matigende functie wordt toegeschreven aan de leer 
van het misbruik van recht, toch wordt de wijzigende functie op grond waarvan de rechter 
de inhoud van het contract aan de omstandigheden van de zaak zou kunnen aanpassen, 
aan die leer steeds ontzegd. Bijgevolg blijkt dat de leer van misbruik van recht geen kri-
tiek toestaat op de uitoefening van een recht waarvan de voornaamste opzet bestaat in de 
kans op winst of verlies, met uitsluiting van elke gelijkwaardigheid van prestaties.De wij-
ziging van de gevolgen van het toeval zou een inbreuk betekenen op het wezen zelf van 
het betrokken overeengekomen recht, wat in strijd zou zijn met de grondbeginselen van 
het verbintenissenrecht in het algemeen en met het beginsel dat de overeenkomst de par-
tijen tot wet strekt in het bijzonder".

Van die beginselen, meer bepaald van de regels volgens welke noch het beginsel dat 
contracten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, noch het misbruik van recht dat 
het enige geval is waarin het eerstgenoemde beginsel door de rechter kan worden beteu-
geld, beweerde de eiseres in haar conclusie toepassing te maken, niet alleen bij de uitoefe-
ning zelf van het recht op voorkoop, maar ook, en vooral, bij de vaststelling van de waar-
de van de deelbewijzen in geval van uitoefening van dat recht van voorkeur, aangezien 
die raming, volgens de eiseres in haar conclusie, evenzeer een aleatoir karakter had als de 
statutaire clausules betreffende de voorkoop en aldus de begrippen uitvoering te goeder 
trouw, gelijkwaardigheid van de prestaties en misbruik van recht uitsloot: de eiseres ver-
meldde dienaangaande in haar appelconclusie nog het volgende:

"Artikel 10 van de statuten, dat geldt als wet tussen de partijen, bepaalt dat de prijs van 
de deelbewijzen", in geval van toepassing van de clausule van voorkeur, naar aanleiding 
van een overgang wegens overlijden of van een overdracht onder de levenden, "wordt 
vastgesteld op grond van de waarde van het nettoactief van de vennootschap, zoals die 
waarde blijkt uit de laatste balans, verminderd met 25 pct. als forfaitair percentage, dat 
overeenkomt met de kosten en verliezen die de boedel bij een eventuele vereffening zou 
moeten dragen. Dat beding is duidelijk en nauwkeurig. De rechter is niet bevoegd het te 
wijzigen (...). Alle voorafgaande overwegingen betreffende de rechtsgeldigheid van de ar-
tikelen 8 en 10 van de statuten en de regelmatige uitvoering ervan door (de eiseres), tonen 
mutatis mutandis aan dat ook de overeengekomen waarde van de deelbewijzen moet in 
acht genomen worden. De vaststelling van de prijs van de deelbewijzen is een noodzake-
lijk uitvloeisel van de regeling van het recht van voorkoop , aangezien het ter wille van de 
efficiëntie en de veiligheid van de overdrachten tussen vennoten geboden is dat de voor-
waarden klaar en duidelijk worden gepreciseerd",

en,
"Artikel 10 van de statuten bepaalt voorts dat als actief in aanmerking moet worden ge-

nomen het actief dat blijkt uit de balans van het boekjaar, voorafgaand aan dat van het 
overlijden. Het nettoactief is een objectief begrip, dat omschreven wordt in artikel 77bis, 
§2, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (voor de wijzigingen 
van 1995 en 1998): 'onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de acti-
va, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden'. Op grond 
van de goedgekeurde balans van het boekjaar dat liep van maart 1985 tot februari 1986, 
heeft de fiduciaire (...) de waarde van het deelbewijs Corné op het ogenblik van de twee 
overlijdens op de normale wijze geraamd (op het volgende bedrag) activa: - 44.829; voor-
zieningen: -356; schulden: -20.399, (dat maakt) 24.074 x 75/100 = 22.569 (...). Dat is wel 
degelijk de prijs waarmee (de eiseres) rekening gehouden heeft voor de uitoefening van 
haar voorkeurrecht van aankoopoptie op de deelbewijzen van de vooroverleden vennoten 
(...). Dezelfde prijs werd gehanteerd voor de voorkoop van de deelbewijzen die in de liti-
gieuze nalatenschap toevielen aan H.C. en aan (de derde verweerster) en werd ook toege-
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past bij de overdracht van de rechten van H.C. in de gemeenschap van goederen (302 
deelbewijzen) die tussen het echtpaar G.-C. bestaan heeft. Aangezien het contract tussen 
de vennoten 'voorzien heeft in een wijze van berekening van de deelbewijzen die tegelij-
kertijd eenvoudig, snel en boven alle discussie verheven is, namelijk dat hij gebaseerd 
moet zijn op de laatste balans, (...) en (dat) het de wil van de partijen was de overdracht 
van de deelbewijzen te regelen op grond van een op eenvoudige wijze bepaalde waarde', 
verbinden dergelijke contractuele bepalingen ongetwijfeld de partijen krachtens het begin-
sel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt (...) Ongetwijfeld is de balans van het 
boekjaar, dat liep van maart 1985 tot (februari) 1986, in feite door M.B. in zijn hoedanig-
heid van zaakvoerder ondertekend, maar dat neemt niet weg (...) dat de balans, zoals hij is 
opgemaakt door de fiduciaire die gewoonlijk met de boekhouding van de onderneming 
belast is, het beheer weerspiegelt zoals J.G. en E. G-C. dit tijdens hun leven gedurende het 
gehele betrokken boekjaar hebben gevoerd";

In haar appelconclusie had de eiseres nog het volgende aangevoerd:
"Naar aanleiding van het kort geding heeft het Hof van Beroep te Brussel reeds in zijn 

arrest (van) 2 mei 1991 geoordeeld dat 'de vergelijking tussen de laatste balans, die onder 
de verantwoordelijkheid van de overledenen is opgemaakt, en de na hun overlijden opge-
maakte balans niet een zodanig verschil te zien geeft dat de waarde van het litigieuze 
deelbewijs vijf- of zesmaal hoger zou liggen' (...) Het geraamde bedrag van het nettoactief 
van de vennootschap dat blijkt uit de in februari 1985 afgesloten balans van het aan de fei-
ten voorafgaande boekjaar, zoals hij is opgemaakt door (de rechtsvoorgangers van de eer-
ste en tweede verweerster), verschilt immers niet aanzienlijk van de raming die blijkt uit 
de bestreden balans en ligt daar zelfs onder, namelijk (...) 22.145 of 22.145.000 frank in 
1985 te vergelijken met 24.0474.000 in 1986".

De eiseres had in verband met de na de overlijdens van E G-C. en J.G. tussen haar en 
H.C. gedane verrichting nog aangevoerd dat "H.C. tijdens haar leven aan de (eiseres) haar 
onverdeelde rechten heeft overgedragen, die de helft van de tussen haar en haar voorover-
leden echtgenoot bestaande gemeenschap van goederen omvatte en dus betrekking had op 
de waarde van 292 aandelen".

Aldus had de eiseres betoogd dat de overeenkomst van de partijen wegens het strikt ale-
atoir karakter van de rechten van voorkoop waarin de statuten van de vennootschap "Cho-
colaterie H. Corné de la Toison d'Or" voorzagen zowel in geval van overdracht van de 
deelbewijzen van die vennootschap naar aanleiding van het overlijden van één of meer 
van de vennoten als in het geval van overdracht van die deelbewijzen onder de levenden, 
niet alleen voor hen bindend was, maar ook voor hun rechtverkrijgenden die, in dezelfde 
mate gebonden waren als de medecontractanten die tot de statuten van de vennootschap 
toegetreden waren, dat die medecontractanten en rechtverkrijgenden zich wegens het alea-
toir karakter van die overeenkomst niet konden beroepen noch op de gelijkwaardigheid 
van de prestaties noch op het evenwicht ertussen, noch op het feit dat het risico op verlies 
zich had voorgedaan, noch op het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten 
worden uitgevoerd, welk beginsel enkel kon worden miskend in geval van misbruik van 
recht waarvan hier geen sprake was. De eiseres had voorts aangevoerd dat de waarde van 
de deelbewijzen waarop het recht van voorkoop werd uitgeoefend, ongeacht, wat dat be-
treft, wie van de langstlevende vennoten dat recht had uitgeoefend, was bepaald op grond 
van de balans die binnen het kader van het beheer door de overledenen E. en J.G. was op-
gemaakt door de fiduciaire waarop laatstgenoemden, als rechtsvoorgangers van de ver-
weersters, gewoonlijk een beroep deden om de rekeningen van de vennootschap vast te 
stellen.

Nergens in de motivering, inzonderheid in de redenen waaraan het middel herinnert, 
antwoordt het arrest op het door de eiseres voorgedragen omstandig verweermiddel, zodat 
het de bij artikel 149 van de Grondwet opgelegde verplichting niet nakomt.
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Tweede onderdeel
Om te beslissen dat de waarde van de deelbewijzen, die geraamd zijn door de fiduciaire 

die gewoonlijk belast was met het opmaken van de balansen van de vennootschap "Cho-
colaterie H. Corné de la Toison d'Or", niet waarheidsgetrouw was, beperkt het arrest zich 
ertoe te verklaren dat "uit de gegevens van de zaak", die het trouwens niet preciseert of 
aangeeft, blijkt "dat sommige posten, waaronder de onlichamelijke waarden, niet op hun 
juiste waarde werden geraamd", zodat het, zonder dat een onderzoeksmaatregel nodig is 
om de werkelijke en juiste waarde te kunnen bepalen, voldoende is naar de door de naam-
loze vennootschap Godiva in 1988 betaalde prijs te verwijzen om de waarde van de deel-
bewijzen vast te stellen, welke waarde verschilt van die welke blijkt uit de aan de hand 
van de activa van de balans gedane raming. Het arrest preciseert evenwel op geen enkele 
wijze, behalve door de heel vage verwijzing "naar die van de zaak (met name) bepaalde 
posten, zoals de onlichamelijke waarden" , op welke gegevens het zich precies baseert om 
de raming die de met de boekhouding van de vennootschap belaste fiduciaire met strikte 
naleving van de statutaire en wettelijke bepalingen gedaan heeft op basis van de rekenin-
gen die waren vastgesteld door J. en E. G., van wie de verweersters de rechtverkrijgenden 
zijn, niet in aanmerking te nemen. 

Wegens de onnauwkeurigheid van de motivering van het arrest, verkeert het Hof aldus 
in de onmogelijkheid om de bestreden beslissing ten volle op haar wettigheid te toetsen en 
kan bovendien de eiseres niet precies nagaan waarom de raming van de waarde van het 
deelbewijs, ofschoon die was geschied met strikte naleving van de statuten die tussen de 
partijen gelden als wet, niet kon worden aanvaard en verworpen diende te worden en de 
voorkeur diende te worden gegeven aan de prijs die was aangeboden binnen het kader van 
een opslorping twee jaar later, hoewel daarvan niet eens is gezegd dat die overeenkwam 
met het nettoactief van de vennootschap in de zin van de statuten en van artikel 77bis, §2, 
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen dat te dezen van toepassing 
was (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Artikel 1868 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt 

dat, "indien bedongen is dat de vennootschap in geval van overlijden van een van de ven-
noten zal voortduren met zijn erfgenaam, of alleen tussen de overlevende vennoten, deze 
bepalingen moeten worden nagekomen: in het tweede geval heeft de erfgenaam van de 
overledene enkel recht op de verdeling van de vennootschap, overeenkomstig de toestand 
waarin zij zich ten tijde van het overlijden bevond, en hij deelt in de latere rechten slechts 
voor zover die een noodzakelijk gevolg zijn van hetgeen verricht werd voor de dood van 
de vennoot wiens erfgenaam hij is".

Artikel 126 van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoördineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, als gewijzigd bij artikel 6,1, van de wet van 15 juli preci-
seert dat "onverminderd strengere bepalingen in de statuten, de aandelen van een vennoot, 
op straffe van nietigheid, niet mogen worden overgedragen onder de levenden en ook niet 
mogen overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de 
vennoten (...) Tenzij de statuten anders bepalen, is die instemming evenwel niet vereist 
wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan: 1° aan een vennoot; 2° aan de 
echtgenoot van de overdrager of van de erflater; 3° aan bloedverwanten in de rechte op-
gaande of in de rechte nederdalende lijn (...)", terwijl artikel 128, gewijzigd bij artikel 9 
van de wet van 14 juli 1987 luidt als volgt:

"De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat 
zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aande-
len (...)  Bij  gebreke van overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen 
worden prijs en voorwaarden van afkoop vastgesteld zoals hierboven bepaald", dat zijn 
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volgens artikel 127, derde lid, de "prijzen en op de voorwaarden bepaald in de statuten". 
De rechter is nooit bevoegd om de prijs op een andere dan in de statuten bepaalde wijze 
vast te stellen, aangezien deze de wijze van vaststelling bepalen.

Uit het geheel van die bepalingen kan worden afgeleid dat, in geval van een door de 
erfgenaam of de overdrager opgeworpen geschil, de rechtbank onder geen beding mag af-
wijken van de in de statuten overeengekomen wijze van waardebepaling van de deelbe-
wijzen, zelfs als die prijs niet zou overeenkomen met de echte waarde van de deelbewij-
zen, daar de statuten de wijze van raming van de afkoopwaarde die bindend is zowel voor 
de erfgenaam als voor de met de kennisneming van het geschil belaste rechter op onaan-
tastbare wijze vaststellen en er bij die waardebepaling onder geen enkel beding andere ge-
gevens in aanmerking mogen worden genomen dan die welke bestonden op het ogenblik 
van het overlijden van de vennoot op wiens deelbewijzen het recht van voorkoop wordt 
uitgeoefend, behalve als vaststaat dat die gegevens het noodzakelijk gevolg zijn van wat 
gebeurd is voor het overlijden van de vennoot.

Blijkens de conclusie van de eiseres die bij het hof van beroep is neergelegd, door de 
griffier voor gezien is getekend en in geen enkel opzicht van valsheid is beticht, bevat ar-
tikel 8 van de statuten, wat het arrest toegeeft, strengere regels dan die waarin de wet 
voorziet in geval van overdracht onder de levenden of van overgang wegens overlijden 
van de deelbewijzen van de bvba "Chocolaterie H. Corné de la Toison d'or", aangezien 
het luidt als volgt:

"De overdracht van deelbewijzen onder de levenden en de overgang wegens overlijden 
zijn aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij geschieden ten voordele van een 
vennoot. In alle andere gevallen zijn zij onderworpen aan een recht van voorkeur en, inge-
val dat recht niet volledig of gedeeltelijk wordt uitgeoefend, aan de goedkeuring van de 
overdrager of de erfgenaam of legataris.

Recht van voorkeur
De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn deelbewijzen wil overdragen (...)
De overige vennoten hebben een recht van voorkeur dat evenredig is met het aantal 

deelbewijzen dat ieder van hen bezit. Wanneer een vennoot zijn recht van voorkeur geheel 
of gedeeltelijk niet uitoefent, vergroot dit het recht van de anderen (...)

De afkoopprijs wordt bepaald op grond van de waarde van het nettoactief van de ven-
nootschap, zoals dit blijkt uit de laatste balans (...). In geval van overgang wegens overlij-
den moeten de overlevende vennoten binnen vier maanden na het overlijden (...)

Instemming
De deelbewijzen die niet opgeslorpt zijn door de uitoefening van het recht van voorkeur 

mogen niet overgedragen worden (...) of overgaan aan de erfgenamen van de legataris dan 
met de instemming van alle andere vennoten".

Wanneer het een overdracht onder levenden betreft, specificeert artikel 9 van de statu-
ten, in geval van weigering van de instemming, dat de verzetdoende vennoten eventueel 
gehouden zijn tot afkoop waarbij "de afkooprijs en de wijze van betaling (worden) be-
paald" zoals gepreciseerd in artikel 8, vierde lid, van de statuten.

Ten slotte bepaalt artikel 10 van de statuten dat "de erfgenamen en legatarissen van 
deelbewijzen die geen vennoten mogen worden, recht hebben op de waarde van de over-
gegane deelbewijzen. De prijs van de deelbewijzen wordt vastgesteld op basis van het net-
toactief van de vennootschap verminderd met een forfaitair percentage van 25 pct. dat 
overeenkomt met de kosten en verliezen die de boedel bij een eventuele vereffening zou 
moeten dragen. De waarde van dat nettoactief is die welke blijkt uit de balans van het 
boekjaar, voorafgaand aan dat in de loop waarvan het feit dat het uitgeoefende recht doet 
ontstaan, zich voordoet".
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De statuten van de vennootschap "Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or" bevatten 
bepalingen die de mogelijkheid van vrije overdracht of van overgang onder levenden of 
wegens overlijden beperkten tot de vennoten alleen, en die aan die vennoten een recht van 
voorkoop verleenden, met name in geval van overgang, wegens overlijden, op een erfge-
naam van een vooroverleden vennoot. Zij preciseerden in dit geval de dwingende voor-
waarden voor de waardebepaling van de deelbewijzen waarop de erfgenamen aanspraak 
konden maken, daar bij die waardebepaling noodzakelijkerwijs rekening diende te worden 
gehouden met het nettoactief van de vennootschap, zoals dit bleek uit de laatste balans die 
was opgemaakt na afsluiting van het boekjaar, voorafgaand aan het overlijden van de ven-
noot wiens deelbewijzen moesten worden overgedragen.

Volgens artikel  77bis  van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 
moest onder nettoactief worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit 
de balansen, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Er is niet aangevoerd, en het arrest stelt niet vast dat het nettoactief dat gediend heeft 
voor de raming van de waarde van het deelbewijs en, derhalve, van de prijs, die aan de 
verweersters is geboden met het oog op de afkoop van de deelbewijzen die op ieder van 
hen waren overgegaan wegens het openvallen van de nalatenschappen ten gevolge van de 
overlijdens van E.  G-C, J.G. en H.C., niet  overeenkwam met het nettoactief zoals dit 
bleek uit de balans die was opgemaakt na de afsluiting van het boekjaar, voorafgaand aan 
dit in de loop waarvan de overlijdens van E. en J.G. hebben plaatsgevonden en gedurende 
hetwelk laatstgenoemde rechtsvoorgangers van de verweersters als zaakvoerder van de 
vennootschap waren opgetreden, welke balans het resultaat was van hun beheer. 

Het arrest dat verklaart noch, enerzijds, dat de geraamde waarde van het deelbewijs op 
basis waarvan de vennoten, onder wie de eiseres, hun recht van voorkeur hebben uitgeoe-
fend, niet overeenkwam met het nettoactief in de zin van de bepalingen van de statuten en 
artikel 77bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat is het net-
toactief, zoals dit bleek uit de balans, die was opgemaakt na afsluiting van het boekjaar, 
voorafgaand aan het overlijden van de rechtsvoorgangers van de verweersters, en die zelf 
het resultaat was van hun beheer, noch, anderzijds, dat de waarde die in 1988 was bepaald 
bij de overname van de deelbewijzen door de vennootschap Godiva Holding, daarentegen 
wel overeenkwam met het nettoactief dat werkelijk bleek uit de balans die was opgemaakt 
na de afsluiting van het boekjaar, voorafgaand aan het overlijden van J.G. en E. G-C, en 
dat de enige wettelijke en contractuele basis was voor de bepaling van de waarde van de 
deelbewijzen,  maar  dat  niettemin laatstgenoemde waarde in  aanmerking neemt om de 
waarde vast te stellen waartegen de deelbewijzen moesten worden afgekocht binnen het 
kader van de uitoefening van de rechten van voorkoop, miskent bijgevolg alleen door de 
overwegingen waaraan het middel herinnert, de verbindende kracht van de statuten van de 
vennootschap "Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or" (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek), de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen inzake overdracht en overgang van deelbewijzen van een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig haar statuten (de artikelen 1, 41, 
§2, 126, 127, 128 van die wetten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 1935, en 1868 van het Burgerlijk Wetboek) alsook het begrip nettoactief van een ven-
nootschap, zoals dit blijkt uit de door de zaakvoerders opgemaakte en door de algemene 
vergadering van de vennoten goedgekeurde balans waartegen niet wordt opgekomen door 
de rechtverkrijgenden van de personen die hem hebben opgemaakt of wier beheer heeft 
geleid tot de opmaak van die balans (artikel 77bis, §2, van die gecoördineerde wetten op 
de handelsvennootschappen). 

Het miskent daarenboven de bewijskracht van de bepalingen van de statuten van de 
vennootschap "Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or", meer bepaald van de artikelen 
8, inzonderheid vierde lid, eerste zin, 9 en 10 van die statuten, door die bepalingen te in-
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terpreteren op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, aangezien het 
verklaart dat het nettoactief van de vennootschap, dat in aanmerking moet worden geno-
men, niet noodzakelijk het actief is dat blijkt uit de balans die wordt opgemaakt na afslui-
ting van het boekjaar, voorafgaand aan het overlijden van de vennoot op wiens deelbewij-
zen het recht van voorkoop wordt uitgeoefend door zijn medevennoten, maar dat de in 
aanmerking te nemen waarde kan volgen uit een gebeurtenis die zich voordoet na het op-
maken van die balans en die geen verband houdt met die balans en het daarin aangegeven 
nettoactief (schending van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel
Het recht van voorkeur dat door de statuten van een vennootschap, meer bepaald een 

personenvennootschap, aan de vennoten wordt toegekend, wanneer een van hen zijn deel-
bewijzen wil overdragen, of sterft en erfgenamen nalaat die eigenaar worden, om de deel-
bewijzen van de overdragende of overleden vennoot af te kopen en aldus de inmenging 
van derden in de vennootschap te weigeren, en de vrijheid waarover de contractanten die 
het vennootschapscontract gesloten hebben, beschikken om in dit  geval vrijelijk, zelfs 
strengere dan de wettelijke voorwaarden te bedingen waaraan de overdracht onder leven-
den of de overgang wegens overlijden onderworpen zijn, alsook de regels voor de vast-
stelling van de waarde van die deelbewijzen, vallen onder het begrip kanscontract en de 
beginselen die dit soort overeenkomst regelen, zowel wat de geldigheidsvereisten als de 
gevolgen en de regels betreffende de uitvoering ervan betreft.

Artikel 1104, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat, wanneer het 
gelijkwaardige gelegen is in de kans van winst of verlies, die voor elke partij afhankelijk 
is van een onzekere gebeurtenis, het contract een kanscontract is. Artikel 1964 van het-
zelfde wetboek preciseert dat een kanscontract een wederkerige overeenkomst is, waarvan 
de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een 
of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen.

Ook al is de dood een onvermijdelijke gebeurtenis, toch blijft zij, wanneer zij een voor-
waarde is voor de toepassing van een overeenkomst, een onzeker element in de zin van de 
bovenvermelde bepalingen. Daaruit kan worden afgeleid dat het contract (een kanscon-
tract is), wanneer het een kans van verlies of winst doet afhangen van het overlijden van 
een partij, zoals de statuten van een personenvennootschap die, in geval van overlijden, 
niet alleen bepalen dat de overlevende vennoten of een van hen een voorkeurrecht van af-
koop kunnen uitoefenen (en hetzelfde geldt in het geval van overdracht onder levenden 
van die deelbewijzen, want, op het ogenblik waarop de vennoten statuten overeenkomen 
of ondertekenen, is de betrokken overdracht altijd slechts een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis waarvan een kans van winst of verlies afhangt), aangezien, enerzijds, de onze-
kerheid welke vennoot zal overleven niet kan worden betwist en, anderzijds, de waarde 
waartegen hij de deelbewijzen van de vooroverledene zal moeten afkopen als hij beslist 
zijn recht van voorkeur uit te oefenen, in dit perspectief zal afhangen van het nettoactief 
van de balans die wordt opgemaakt na afsluiting van het laatste boekjaar, voorafgaand aan 
het overlijden van de vennoot op wiens deelbewijzen eventueel het voorkeurrecht van af-
koop wordt uitgeoefend.

De krachtens het beding van voorkoop gedane afkoop van de deelbewijzen in geval van 
overdracht onder levenden of overgang (wegens overlijden) beantwoordt dus in alle op-
zichten aan de omschrijving van het kanscontract en is onderworpen aan de terzake gel-
dende voorwaarden.

Daaruit kan worden afgeleid dat, in dit geval, de mogelijkheid dat degene tegen wie het 
voorkeurrecht van afkoop wordt uitgeoefend, verlies lijdt, het wezen zelf van het contract 
vormt en, wanneer overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst, de begunstigde 
van dat beding daarvan gebruik wil maken in zijn voordeel, nooit kan verantwoorden dat 
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het recht niet mag worden uitgeoefend op grond dat het dit evenwicht zou verstoren en de 
begunstigde een, zelfs onevenredige, winst zou krijgen ten nadele van degene die de ge-
volgen hiervan ondergaat.

Daaruit volgt tevens dat het gebruik dat iemand maakt van het hem bij het kanscontract 
verleende recht, buiten het geval waarin hij persoonlijk zijn recht heeft misbruikt louter 
ten gevolge van zijn wil om zijn medecontractant te benadelen of hem schade te berokke-
nen zonder tegenprestatie van zijnentwege, niet kan worden beschouwd als een tekortko-
ming aan de verplichting om de vennootschapsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren 
en niet kan verantwoorden dat de statutaire bepalingen buiten toepassing worden gelaten, 
aangezien de rechter de waarde van de deelbewijzen op geen andere dan op de in de statu-
ten bepaalde wijze mag ramen, behalve in het geval waarin is aangetoond dat de waarde-
bepaling van die deelbewijzen die ten grondslag lag aan het aanbod tot afkoop, enkel ge-
beurd is op grond van een schending van de statutaire regels en misbruik van recht.

Het arrest dat louter op grond van het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw 
moeten worden uitgevoerd, de raming verwerpt die is gebeurd op basis van de balans die 
is opgemaakt na afloop van en binnen het kader van het beheer van de vennootschap door 
de rechtsvoorgangers van de verweersters, zaakvoerders van de vennootschap, welke ba-
lans door de algemene vergadering is goedgekeurd, en aldus beslist op grond van de in het 
middel overgenomen overweging volgens welke die balans, die de erfgenamen van de 
zaakvoerders, thans de verweersters, bindt, geen rekening houdt met "bepaalde" onlicha-
melijke zaken, maar daarentegen de door de naamloze vennootschap Godiva gestorte te-
genwaarde in aanmerking neemt die achteraf is toegekend als tegenprestatie voor de in-
breng van alle activa en passiva, hoewel het arrest niet vaststelt dat zij het "nettoactief" 
vertegenwoordigt in de zin van de statuten en artikel 77bis, §2, van de gecoördineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, miskent bijgevolg de op de kanscontracten toepas-
selijke regels (schending van de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek), als-
ook het beginsel dat overeenkomsten de partijen strekken tot wet (artikel 1134 van het 
Burgerlijk  Wetboek)  en  het  begrip  uitvoering  te  goeder  trouw  van  overeenkomsten 
(schending van artikel 1134, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
- de artikelen 739, 740, 741, 742, 744, 745 en 745bis van het Burgerlijk Wetboek.
Geschonden wetsbepalingen
Het arrest stelt vast, enerzijds, dat J.G. en H. C. drie kinderen hadden, namelijk E. G.-

C., de eiseres en de derde verweerster, dat E. G.-C., "(die) in februari 1986 een testament 
had opgemaakt waarin hij zijn goederen vermaakte aan zijn tweede echtgenote, (de twee-
de verweerster), en aan zijn dochter uit het eerste huwelijk, (de eerste verweerster)", over-
leden is op 3 maart 1986, voor zijn vader, J. G., die overleden is op 6 maart 1986, en diens 
moeder, H.C., die tijdens het geding overleden is, zegt "dat de notarissen die aangewezen 
zijn om over te gaan tot vereffening-verdeling van de nalatenschap van J.G. en van de ge-
meenschap die heeft bestaan tussen hem en H.C., het aantal deelbewijzen dienen te bepa-
len die enerzijds zij en anderzijds (de eiseres) bezaten bij het overlijden van hun echtge-
noot en vader", en beslist vervolgens dat, "aangezien (de tweede verweerster) en (de eer-
ste verweerster) samen tot die nalatenschap komen, het aantal deelbewijzen op de waarde 
waarvan zij recht hebben, moet worden bepaald om het bedrag te kennen van de schuld-
vordering die zij bezitten, ofwel op (de eiseres), ofwel op H.C.", en dat, "ook al stond het 
H.C. vrij haar deelbewijzen achteraf aan (de eiseres) te verkopen, die verkoop geen in-
vloed heeft op het recht van (de tweede verweerster) op de hierna vastgestelde waarde van 
de aan H.C. overgedragen deelbewijzen", en legt het bijgevolg aan de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partijen de verplichting op "het aantal deelbewijzen te be-
palen die H.C. enerzijds en (de eiseres) anderzijds, bezaten op het ogenblik van het over-
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lijden van hun echtgenoot en vader, met inachtneming van die welke theoretisch in de na-
latenschap van (E.) G.C. en van (de derde verweerster) vielen", en het verplicht hen bo-
vendien ertoe "het aantal deelbewijzen te bepalen op de waarde waarvan (de tweede ver-
weerster) (...) recht (heeft) zowel in de nalatenschap van J.G. als in die van H.C. en het 
bedrag te bepalen van die schuldvordering die (zij bezit) ofwel op (de eiseres), ofwel op 
de nalatenschap van H.C" en "over te gaan tot het opmaken van de staat van vereffening 
met inachtneming van de aldus vermelde beginselen".

Grieven
Artikel 725, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men, om te kunnen er-

ven, moet bestaan op het ogenblik dat de erfenis openvalt.
Derhalve zijn onbekwaam om te erven hij die nog niet verwekt is, het kind dat niet le-

vensvatbaar geboren is, en, persoonlijk, degene die overleden is op het ogenblik waarop 
de nalatenschap van de overledene zelf openvalt.

In bepaalde gevallen evenwel is het op grond van de wet mogelijk dat bepaalde erfge-
namen door het systeem van de plaatsvervulling tot de nalatenschap komen in de plaats 
van de vooroverleden rechtstreekse erfgenaam. Artikel 739 van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat plaatsvervulling een fictie van de wet is, volgens welke de vertegenwoordigers 
in de plaats, de graad en de rechten van de vertegenwoordigde treden.

Volgens artikel 744 van het Burgerlijk Wetboek is die fictie enkel mogelijk voor perso-
nen die overleden zijn, ongeacht of er sprake is van vooroverlijden dan wel van gelijktij-
dig overlijden, maar de artikelen 740 tot 743 beperken de plaatsvervulling, ofwel wanneer 
zij gebeurt in de rechte nederdalende lijn, waar zij plaats heeft tot in het oneindige, ofwel 
in de zijlijn waar ze enkel toegelaten is ten voordele van de kinderen en afstammelingen 
van broeders en zusters, ooms en tantes van de overledene. Bloedverwanten in de opgaan-
de lijn daarentegen mogen zelfs geen aanspraak maken op het voordeel van de plaatsver-
vulling.

In dezelfde zin kan de langstlevende echtgenoot, ofschoon hij krachtens artikel 745bis 
van dat wetboek, erft van zijn vooroverleden echtgenoot en recht heeft op een voorbehou-
den erfdeel, zelfs wanneer er afstammelingen in de nederdalende lijn van de de cujus zijn, 
en ofschoon hij zeer ruime rechten geniet wanneer hij samen met andere erfgerechtigden 
opkomt, geen aanspraak maken op de bij artikel 739 van het Burgerlijk Wetboek inge-
voerde fictie die kennelijk enkel is bedoeld voor de bloedverwanten en niet voor de aan-
verwanten, aangezien hij alleen laatstgenoemde hoedanigheid bezit.

Daaruit kan worden afgeleid dat, in strijd met wat het arrest verklaart, de echtgenoot 
van de tweede verweerster overleden is voor zijn ouders, J.G. en H.C. , zodat laatstge-
noemde zich niet kan beroepen op het voordeel van de plaatsvervulling en geen aanspraak 
kan maken op enig recht in de nalatenschap van de ouders van haar overleden echtgenoot, 
en alleen de eerste verweerster, krachtens de artikelen 739 en 740 van het Burgerlijk Wet-
boek de hoedanigheid heeft van erfgename van J.G. en H.C. samen met de eiseres en de 
derde verweerster, onder voorbehoud van de tussen hen gesloten akkoorden.

Daaruit volgt dat het arrest, daar het beslist dat de tweede verweerster tot de nalaten-
schap van wijlen J.G. komt, zodat het bedrag moet worden bepaald van de schuldvorde-
ring die zij uit dien hoofde bezit op de eiseres of de nalatenschap van H.C. en dat zij te-
vens rechten heeft op de nalatenschap van laatstgenoemde, waarmee rekening moet wor-
den gehouden bij de vaststelling van haar vorderingsrechten, de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat "de litigieuze clausules die het voortbestaan van de fa-

milieonderneming verzekeren tussen de overlevende vennoten, aan iedere - en 
niet aan één enkele - persoon die voldoet aan de in die artikelen van de statuten 
bepaalde voorwaarden, niet gelijk welk recht toekent op het geheel of een ge-
deelte van de toekomstige nalatenschap, maar wel een recht van voorkoop of de 
toestemming om over een nieuw contract intuitu personae te onderhandelen na 
het openvallen van de nalatenschap", dat "zij niet de nalatenschap van een wel-
bepaalde persoon maar die van eenieder die overlijdt en houder is van de in die 
statuten bepaalde rechten, toewijst (toewijzen)", dat "eerst na het overlijden van 
de optie gebruik zal kunnen worden gemaakt" en dat "de statuten zowel in het 
ene als in het andere geval bepalen dat er een evenwicht moet bestaat tussen de 
overlevende vennoten en de erfgenamen of legatarissen, niet-vennoten, van de 
overleden vennoot, door de prijs (van de deelbewijzen) en de wijze van raming 
ervan te bepalen".

Door deze vermelding, die het aleatoir karakter van het in de statuten geregel-
de recht van voorkoop uitsluit, antwoordt het arrest op de conclusie waarin de ei-
seres dat aleatoir karakter verdedigde, door ze tegen te spreken.

Het arrest dat oordeelt dat "bepaalde posten (...) niet op hun juiste waarde zijn 
geraamd" in de balans waarnaar de eiseres in haar conclusie verwees, antwoordt 
voor het overige op die conclusie door daartegenover de redenen te stellen die 
het heeft om zich niet aan die balans te houden.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Met de vermelding dat "uit de gegevens van de zaak blijkt dat sommige pos-

ten, waaronder de onlichamelijke waarden, niet op hun juiste waarde zijn ge-
raamd en dat dit bezwaar door de raadsman van (de tweede verweerster) reeds in 
september 1987 was gemaakt", motiveert het arrest met de bij artikel 149 van de 
Grondwet vereiste nauwkeurigheid zijn beslissing om de raming van de litigieu-
ze deelbewijzen niet te gronden op de balans die het voorwerp vormt van die be-
oordeling.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Hoewel  het  arrest  de  gronden  van  het  beroepen  vonnis  niet  overneemt  en 

slechts ten dele de bewoordingen van de litigieuze statutaire clausules weergeeft, 
heeft de eiseres bij het verzoekschrift geen kopie van die clausules gevoegd die 
eensluidend verklaard was door de advocaten die de partijen voor het hof van be-
roep hebben vertegenwoordigd.

In zoverre het onderdeel aan het arrest verwijt dat het de bewijskracht miskent 
van de akte die deze clausules bevat, is het niet ontvankelijk.

Het arrest dat beslist dat, "hoewel volgens de statuten (de) waarde (van het net-
toactief van de vennootschap) "op basis waarvan de prijs van de deelbewijzen in 
geval van nalatenschap" wordt vastgesteld, "die moet zijn welke blijkt uit de ba-
lans van het boekjaar, voorafgaand aan dat in de loop waarvan het feit dat het 
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uitgeoefende recht heeft doen ontstaan, zich voordoet, spreekt het nochtans voor 
zich dat die waarde te goeder trouw moet worden bepaald", en dat uit een feitelij-
ke beoordeling afleidt dat zulks niet het geval zou zijn indien die raming zou 
worden gebaseerd op die balans waar "bepaalde posten (...) niet op hun juiste 
waarde zijn geraamd", miskent voor het overige niet de verbindende kracht die 
de voormelde statutaire clausules, in de uitlegging die het eraan geeft, wettelijk 
tussen de partijen hebben en maakt het een juiste toepassing van de bepalingen 
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen waarvan het on-
derdeel de schending aanvoert en die de toepassing van het beginsel dat overeen-
komsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, niet uitsluiten.

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling beslist dat "de beste ra-
ming blijkt uit de waarde van de inbreng in de vennootschap Godiva in 1988", 
diende, bij ontstentenis van een betwisting hierover, tenslotte niet vast te stellen 
dat die waarde een noodzakelijk gevolg is van wat gebeurd is voor het overlijden 
van de vennoten over wier nalatenschap het hier gaat.

In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 128, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de handels-

vennootschappen hebben de erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen 
vennoot kunnen worden, recht op de waarde van de overgegane aandelen.

Uit het antwoord op het derde onderdeel blijkt dat die waarde, volgens de wet-
telijke en statutaire criteria, te goeder trouw moet worden vastgesteld.

Daaruit volgt dat de bedingen die de raming ervan preciseren, geenszins een 
aleatoir karakter hebben.

Het onderdeel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
Artikel 739 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat plaatsvervulling een fictie 

van de wet is, volgens welke de vertegenwoordigers in de plaats, de graad en de 
rechten van de vertegenwoordigde treden.

Zij komt enkel ten goede aan de in de artikelen 740 en 742 van dat wetboek 
opgesomde bloedverwanten van de overledene en niet aan de langstlevende echt-
genoot.

Het arrest stelt vast dat J.G. en H.C. drie kinderen hebben gehad, namelijk E., 
de eiseres en de derde verweerster; dat E. is overleden op 3 maart 1986 en zijn 
vrouw, de tweede verweerster alsook zijn uit een eerste huwelijk geboren doch-
ter, de eerste verweerster, als erfgenamen naliet, en dat J.G. en H.C. respectieve-
lijk op 6 maart 1986 en 14 februari 1992 overleden zijn.

Het arrest dat beslist dat de tweede verweerster "tot (de) nalatenschap van J.G. 
komt" en voor recht zegt dat de door de eerste rechter aangewezen notarissen 
"het aantal deelbewijzen dienen te bepalen op de waarde waarvan (de tweede 
verweerster (...) recht (heeft) zowel in de nalatenschap van J.G. als in die van 
H.C.," schendt de artikelen 739, 740 en 742 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
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En de eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend zou worden verklaard 
voor de te dien einde in de zaak voor het Hof opgeroepen partijen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt "dat de (...) aan-

gewezen notarissen met name het aantal deelbewijzen dienen te bepalen op de 
waarde waarvan de tweede verweerster (...) recht (heeft) zowel in de nalaten-
schap van J. G. als in die van H.C."; 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart het arrest bindend voor Mrs. Olivier Jamar, Eric Spruyt, Lucas Boels 

en Jean-François Taymans;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eiseres in tweederde van de kosten van haar cassatieberoep en 

in de kosten van de eerste verweerster; houdt de kosten voor het overige aan en 
laat de uitspraak daarover aan de feitenrechter over;

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

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. T'Kint en Ma-
hieu.

Nr. 410

1° KAMER - 27 juni 2008

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VERMINDERING VAN HET NETTOACTIEF TOT EEN BEDRAG, LAGER DAN DE HELFT VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VERPLICHTING TOT BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING - 
GEVOLG VAN DE NIET-BIJEENROEPING

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  het  bij  artikel  633,  vijfde  lid  van  het  Wetboek  van 
vennootschappen,  ingevoerde  vermoeden  niet  kan  worden  weerlegd  door  de 
omstandigheid dat de stemming van de algemene vergadering van de aandeelhouders,  
indien zij tijdig was gehouden, boven alle twijfel verheven zou zijn geweest, aangezien de 
algemene  vergadering  van  de  aandeelhouders  precies  gestemd  heeft  voor  de  
voortzetting  van  de  activiteiten,  hoewel  de  financiële  toestand  van  de  naamloze  
vennootschap nog slechter was dan meer dan een jaar tevoren, dat misschien juist de 
niet-tijdige bijeenroeping de reden is waarom de algemene vergadering, die toen met een 
meer dan delicate toestand te maken had,  met name jegens haar raad van bestuur,  
gestemd heeft voor de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en dat het  
heel  goed denkbaar  is  dat,  indien  die  vergadering  tijdig was bijeengeroepen,  zij  zou  
beslist hebben de naamloze vennootschap te ontbinden, precies omdat de verliezen toen 
nog zo groot  niet  waren, verantwoordt  naar recht de hoofdelijke veroordeling van de  
bestuurders. (Art. 633, vijfde lid Vennootschappenwet)

(B. e.a. T. S.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0605.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan die als volgt zijn gesteld:
...
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1349 tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 633, inzonderheid vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen.
Aangevochten beslissing
De vordering van de in de hoedanigheid van faillissementscurator van de naamloze 

vennootschap Sport Corner optredende verweerder strekt ertoe de eisers, bestuurders van 
de failliete vennootschap, met name op grond van artikel 633 van het Wetboek van ven-
nootschappen, te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van 519.243,05 euro, om-
dat ze verzuimd hebben de algemene vergadering van de vennootschap binnen de gestelde 
termijn en zodra de in die tekst bepaalde voorwaarden vervuld waren bijeen te roepen, om 
te beraadslagen over de eventuele ontbinding van de vennootschap. Het arrest wijst die 
vordering in beginsel toe en veroordeelt de eisers om aan de verweerder het provisionele 
bedrag van 80.000,00 euro te betalen.

Het arrest stelt zowel in de eigen motivering als in de motivering die het van de eerste 
rechter overneemt, de volgende feiten vast:

a) Sport Corner is opgericht bij akte van 13 september 1996;
b) de aandeelhouders en de bestuurders zijn dezelfde personen, namelijk de eisers;
c) de vennootschap "werd verlieslatend" vanaf het jaar 2000;
d) het voor het jaar 1999 over te boeken verlies, zoals dit blijkt uit de goedkeuring van 

de rekeningen door de algemene vergadering van 17 juni 2000, bedraagt 163.805 Belgi-
sche frank;

e) op 5 april 2001 "stelt de raad van bestuur een aanzienlijk tekort vast, daar de ver-
kooppunten te Anderlecht en Ter Hulpen ver beneden het vastgestelde omzetcijfer blij-
ven";

f)  de algemene vergadering van 19 juni 2001 keurt de rekeningen van het boekjaar 
2000 goed, en daaruit kan worden afgeleid dat het overgeboekte verlies 2.079.746 Belgi-
sche frank bedraagt;

g) de raad van bestuur van 30 juni 2002 "stelt vast dat de gecumuleerde verliezen leiden 
tot een negatief eigen vermogen en stelt voor de verkooppunten te Anderlecht en Ter Hul-
pen van de hand te doen" en "de op dezelfde dag gehouden buitengewone algemene ver-
gadering stemt in met de voortzetting van de activiteiten";

h) blijkens een bijzonder verslag van 31 januari 2003 stelt de raad van bestuur vast dat 
de verkooppunten niet konden worden overgedragen en stelt hij de neerlegging van de ba-
lans voor;
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i) de op dezelfde dag gehouden buitengewone algemene vergadering besluit aangifte te 
doen van faillissement;

j) de jaarrekeningen "werden door de algemene vergadering goedgekeurd voor de jaren 
1999 tot 2001";

k) van het faillissement werd op 4 februari 2003 aangifte gedaan "voor de goedkeuring 
van de rekeningen van het jaar 2002".

De beslissing waarbij de verweerders op grond van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen  worden  veroordeeld  tot  betaling  van  het  provisionele  bedrag  van 
80.000,00 euro, berust op de volgende gronden:

"(De verweerder) qualitate qua verwijt aan de eerste rechter te hebben geoordeeld dat 
de [eisers] het afdoende bewijs leverden dat de door de derden geleden schade niet voort-
vloeide uit de niet-bijeenroeping van de algemene vergadering, aangezien de aandeelhou-
ders van de naamloze vennootschap Sport Corner op de algemene vergadering van 30 juni 
2002 hadden beslist de activiteiten van de vennootschap voort te zetten, ook al waren de 
verliezen van de vennootschap nog groter dan in 2001.

De eerste rechter voerde als grond voor zijn beslissing aan 'dat het voor zich spreekt dat 
een jaar vroeger dezelfde beslissing zou zijn genomen toen de verliezen niet zo groot wa-
ren'.

Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de algemene vergade-
ring moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het ver-
lies  is  vastgesteld of  krachtens wettelijke of  statutaire bepalingen had moeten worden 
vastgesteld (...).

Het staat (...) vast dat de vennootschap Sport Corner meer dan 80 pct. van haar kapitaal 
had verloren in het jaar 2000.

Na op 30 maart 2001, de toestand van de naamloze vennootschap Sport Corner, te heb-
ben onderzocht op 5 april 2001, vermeldt de raad van bestuur van die vennootschap in het 
verslag het volgende: 

'De tussentijdse toestand op 30 maart 2001 laat een relatief groot tekort zien. Die toe-
stand is vooral hieraan te wijten dat de verkooppunten te Anderlecht en Ter Hulpen ver 
onder het vastgestelde omzetcijfer blijven.

Een diepgaand onderzoek zal spoedig worden gestart'.
Toen de raad van bestuur op 5 april 2001 de tussentijdse toestand van de naamloze ven-

nootschap Sport Corner op 30 maart 2001 onderzocht, heeft hij of had hij moeten vaststel-
len dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennoot-
schappen vervuld waren, aangezien de vennootschap tegen eind 2000 meer dan 80 pct. 
van haar kapitaal verloren had. 

In elk geval is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sport Corner 
bijeengekomen op 19 juni 2001 en heeft zij de op 31 december 2000 vastgestelde rekenin-
gen goedgekeurd.

Uit die rekeningen bleek ontegensprekelijk een verlies van meer dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Sport Corner, die de aldus aan de 
algemene vergadering van 19 juni 2001 voorgelegde rekeningen heeft vastgesteld, had, 
wat niet wordt betwist, toepassing moeten maken van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sport Corner werd in feite 
pas een jaar later, namelijk op 30 juni 2002, bijeengeroepen op grond van artikel 633 van 
het Wetboek van vennootschappen.
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Tussen het einde van het boekjaar 2000 en het einde van het boekjaar 2001 zijn de ver-
liezen van de vennootschap Sport Corner aangegroeid met 111.097,61 euro (162.653,17 
euro - 51.555,56 euro).

In de huidige stand van zaken kan de aangroei van de schulden tussen juni 2001 en juni 
2002 redelijkerwijs geraamd worden op het provisionele bedrag van 80.000 euro. 

Die aangroei wordt, gelet op artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, ver-
moed voort te vloeien uit de niet tijdige bijeenroeping van de algemene vergadering.

Het tegenbewijs hiervan kan worden geleverd.
De (eisers) hebben voor de eerste rechter aangevoerd dat de naamloze vennootschap 

Sport Corner op de algemene vergadering van 30 juni 2002, die door de raad van bestuur 
was bijeengeroepen op grond van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, 
[had] besloten haar activiteiten voort  te zetten, en dat zij  ook een jaar vroeger tot  die 
voortzetting zou hebben besloten, toen de verliezen nog niet zo groot waren.

Het vermoeden kan niet worden weerlegd door de omstandigheid dat het geen twijfel 
lijdt welke beslissing de algemene vergadering van aandeelhouders zou hebben getroffen, 
indien zij tijdig had plaatsgevonden, aangezien de algemene vergadering van de aandeel-
houders die op 30 juni 2002 werd gehouden, precies voor de voortzetting van de activitei-
ten gestemd heeft, ofschoon de financiële toestand van de naamloze vennootschap Sport 
Corner nog slechter was dan een jaar tevoren.

Misschien is juist de laattijdige bijeenroeping van de algemene vergadering wel de re-
den waarom zij, toen de toestand meer dan delicaat geworden was, met name jegens haar 
raad van bestuur, op 30 juni 2002 gestemd heeft voor de voortzetting van de activiteiten 
van de vennootschap.

Het is heel goed denkbaar dat die vergadering, indien zij tijdig was bijeengeroepen, zou 
hebben besloten tot de ontbinding van de naamloze vennootschap Sport Corner, precies 
omdat de verliezen toen niet zo groot waren.

De [eisers] bewijzen in elk geval niet dat de schulden aan de derden in dezelfde mate 
zouden zijn toegenomen indien de algemene vergadering wel binnen de wettelijke termijn 
was bijeengeroepen.

Aangezien het vermoeden niet met goed gevolg wordt weerlegd, vordert (de verweer-
der) qualitate qua terecht de wijziging van de bestreden beslissing op dat punt (...).

In de huidige stand van het geding dient het bedrag van de veroordeling te worden be-
perkt tot het provisionele bedrag van 80.000 euro en dient de rechter de uitspraak voor het 
overige aan te houden".

Grieven
Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat, wanneer "het nettoac-

tief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene ver-
gadering (...) moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat 
het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om (...) te beraadslagen (...) 
over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekon-
digde maatregelen" (eerste lid). Bij ontstentenis hiervan, "wordt de door derden geleden 
schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te 
vloeien" (vijfde lid).

Het in artikel 633, vijfde lid, bedoelde tegenbewijs kan worden geleverd door alle mid-
delen naar recht en onder meer door feitelijke vermoedens.

Het arrest wijst erop dat de algemene vergadering met toepassing van dit artikel had 
moeten bijeenkomen binnen twee maanden na 5 april 2001, dag waarop de raad van be-
stuur "heeft of had moeten vaststellen" dat de voorwaarden voor de toepassing van de 
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tekst vervuld waren.
Het arrest stelt vast dat de algemene vergadering van de vennootschap weliswaar "is 

bijeenkomen op 19 juni 2001 en de op 31 december 2000 vastgestelde rekeningen heeft 
goedgekeurd", maar dat de algemene vergadering die krachtens artikel 633, eerste lid, van 
het Wetboek van vennootschappen moet bijeenkomen, pas op 30 juni 2002 bijeengeko-
men is en nochtans niet tot de ontbinding van de vennootschap besloten heeft.

Na de schade, die het gevolg is van de laattijdige bijeenroeping van de vergadering te 
hebben geraamd, beslist het arrest dat het bewijs dat de schade niet aan die vertraging te 
wijten is, niet is geleverd door de eisers, bestuurders van de vennootschap, die de plicht 
hadden de vergadering bijeen te roepen.

Het arrest had bovendien vastgesteld dat de eisers niet alleen de bestuurders maar ook 
de enige aandeelhouders van de vennootschap Sport Corner zijn, wat betekent dat gelijk 
welke beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap in werkelijkheid door 
hen en door hen alleen wordt genomen.

In hun hoedanigheid van bestuurders waren de eisers, en het arrest stelt zulks vast in de 
weergegeven motivering, zich trouwens heel goed bewust van de omvang van de verlie-
zen van de vennootschap.

De eisers hebben het niet nodig geoordeeld de algemene vergadering bijeen te roepen.
Daaruit volgt dat de algemene vergadering die zou bijeengekomen zijn onder de voor-

waarden voor de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en 
waarop alleen de eisers vertegenwoordigd zouden zijn geweest, niet tot de ontbinding van 
de vennootschap zou hebben besloten, en, bijgevolg, dat de door het hof van beroep ge-
raamde schade die derden hebben geleden ten gevolge van de niet-ontbinding van de ven-
nootschap en de voortzetting van haar activiteiten na de datum waarop de vergadering met 
toepassing van de bovengenoemde tekst had moeten bijeenkomen, niet het gevolg kan 
zijn van de laattijdige bijeenroeping.

Het arrest dat zulks ontkent maar daarentegen op de weergegeven gronden beslist dat 
het wettelijk vermoeden, bedoeld in artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van vennoot-
schappen, door de eisers niet was weerlegd, ontkracht dat vermoeden door de weerlegbare 
aard ervan te miskennen (schending van de artikelen 1349, 1350 en 1352, inzonderheid 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 633, inzonderheid vijfde lid, van het Wetboek 
van vennootschappen). Het arrest dat beslist dat de eisers niet bewijzen dat de schade die 
de derden geleden hebben ten gevolge van de laattijdige bijeenroeping van de algemene 
vergadering van de vennootschap, niet aan die vertraging te wijten is en, bijgevolg, het in 
artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde vermoeden niet 
omkeren, miskent op zijn minst het begrip feitelijk vermoeden (schending van de artike-
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede middel
Artikel  633,  eerste  lid,  van het  Wetboek van vennootschappen bepaalt  dat, 

wanneer ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder 
dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering, behou-
dens strengere bepalingen in de statuten, moet bijeenkomen binnen een termijn 
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wet-
telijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorko-
mend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te be-
raadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel 
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over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat, wanneer de algemene vergadering niet 

is bijeengeroepen, de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, ge-
acht wordt uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Het arrest beslist dat het bij artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van ven-
nootschappen ingevoerde vermoeden "niet  kan worden weerlegd door de om-
standigheid dat het geen twijfel lijdt welke beslissing de algemene vergadering 
van de aandeelhouders zou hebben genomen, indien zij  tijdig  was gehouden, 
aangezien de algemene vergadering van de aandeelhouders die op 30 juni 2002 
werd gehouden, precies voor de voortzetting van de activiteiten gestemd heeft, 
ofschoon de financiële toestand van de naamloze vennootschap Sport Corner nog 
slechter was dan een jaar tevoren; dat misschien juist de laattijdige bijeenroeping 
wel de reden was waarom zij, toen de toestand meer dan delicaat geworden was, 
met name jegens haar raad van bestuur, op 30 juni 2002 gestemd heeft voor de 
voortzetting  van  de  activiteiten  van  de  vennootschap"  en  "dat  het  heel  goed 
denkbaar is dat die vergadering, indien zij tijdig was bijeengeroepen, zou hebben 
besloten tot de ontbinding van de naamloze vennootschap Sport Corner, precies 
omdat de verliezen toen niet zo groot waren".

Het arrest dat op grond van die overwegingen beslist de eisers met toepassing 
van het bovenaangehaalde artikel 633 hoofdelijk te veroordelen tot betaling van 
een provisioneel bedrag van 80.000 euro in hoofdsom, schendt geen van de in 
het middel vermelde wetsbepalingen.

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

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 411

1° KAMER - 27 juni 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - MAGISTRAAT - FOUT - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - MAGISTRAAT - FOUT - RECHTSTREEKS VOORWERP VAN HET 
RECHTSPREKEND AMBT - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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STAAT. OVERHEID - MAGISTRAAT - FOUT - RECHTSTREEKS VOORWERP VAN HET 
RECHTSPREKEND AMBT - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - GEGRONDHEID - VOORWAARDEN

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
BESLISSING VAN DE APPELRECHTERS CONFORM DIE VAN DE EERSTE RECHTER - BESLISSING 
WAARTEGEN DE EISER IN ZIJN APPELCONCLUSIE NIET OPKOMT - ONTVANKELIJKHEID

1º De fout van de magistraat waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gesteld, bestaat  
in  de  regel  in  een  gedraging  die  ofwel  kan  worden  aangemerkt  als  een  verkeerde 
handelwijze  die  moet  worden  beoordeeld  volgens  de  maatstaf  van  de  normaal  
zorgvuldige en voorzichtige magistraat die in dezelfde toestand verkeert, ofwel, onder  
voorbehoud van een onoverwinnelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een 
norm van nationaal recht of  van een internationaal verdrag met directe werking in de  
nationale rechtsorde schendt die aan de magistraat  de verplichting oplegt om niet te 
handelen of om op een bepaalde wijze te handelen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º Wanneer de aangeklaagde handeling het rechtstreekse voorwerp van het rechtsprekend  
ambt is, kan de vordering tot vergoeding van de schade in de regel enkel ontvankelijk  
worden verklaard als de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is  
ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een vastgestelde  
rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

3º Aangezien de vordering tot vergoeding van de schade, die is veroorzaakt door een akte 
die het rechtstreekse voorwerp van het rechtsprekend ambt oplevert, ontvankelijk  kan 
worden verklaard, kan zij worden gegrond op een fout die niet de schending oplevert van  
de  vastgestelde  rechtsnorm  die,  omdat  zij  de  litigieuze  akte  onwettig  maakt,  de 
intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping ervan verantwoordt3.  (Artt. 1382 en 1383 
B.W.)

4º Een middel dat geen betrekking heeft op enige bepaling van openbare orde of dwingend 
recht, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk wanneer het gericht is tegen een beslissing  
van de appelrechters die conform de beslissing is van de eerste rechter waartegen de 
eiser niet is opgekomen in zijn appelconclusie4.

(BELGISCHE STAAT – Minister van Justitie T. O.C.M.W. Waver)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0384.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

1 Zie concl. O.M., Pas. 2008, nr. 411.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass., 3 april 2006, A.R. C.05.0114.N, Pas. 2006, nr. 191. 
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- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 23 tot 27 en 1383, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter 

geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart, met, naar eigen zeggen, bevestiging van het beroepen 

vonnis, de eiser aansprakelijk voor de schade die de verweerder geleden heeft ten gevolge 
van het foutieve vonnis dat de Arbeidsrechtbank te Nijvel op 6 oktober 1995 gewezen 
heeft in de zaak tussen mevrouw V. en de verweerder (algemeen rolnummer 1760 W 95). 
Het beslist aldus op al zijn gronden en, inzonderheid op de volgende:

"(De verweerder) komt op tegen het door de Arbeidsrechtbank te Nijvel, deelgemeente 
Waver, op 6 oktober 1995 gewezen vonnis dat hem veroordeelde om aan mevrouw V. een 
maandelijkse uitkering van 10.000 frank te betalen en dat de tenuitvoerlegging bij voor-
raad van die veroordeling beval niettegenstaande elk beroep, zonder borgtocht of kanton-
nement. Zijns inziens diende hij wegens die tenuitvoerlegging bij voorraad de uitkering 
aan mevrouw V. te betalen tot hij op 27 maart 1997 besliste die uitkering stop te zetten, 
met ingang van 1 april 1997.

Hij is van oordeel dat die tenuitvoerlegging bij voorraad bevolen is in strijd met een 
wettelijk verbod waaraan de rechtbank zich diende te houden, dat die onwettigheid een 
fout oplevert in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dat die fout, aange-
zien zij is begaan door een magistraat in de uitoefening van zijn ambt, de burgerrechtelij-
ke aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang brengt.

De Staat kan op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in de 
regel aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die een magistraat in de uitoefening 
van zijn rechtsprekend ambt begaat, als die fouten zijn begaan binnen de grenzen van de 
wettelijke bevoegdheden van die magistraat of als hij moest worden geacht binnen die 
grenzen te hebben gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon.

Voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering is het nochtans vereist dat de recht-
sprekende handeling werd ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen na aanwending 
van de gewone rechtsmiddelen, zodat zij geen gezag van gewijsde meer geniet.

Bovendien wordt vereist dat de beslissing tot intrekking, wijziging, vernietiging of her-
roeping gegrond is op de schending van een rechtsnorm die vastgesteld was op het ogen-
blik dat de aangeklaagde rechtsprekende handeling werd verricht. De rechtsprekende han-
deling moet immers onrechtmatig zijn, aangezien de Staat niet aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de schade die voortvloeit uit een beslissing bij voorraad die achteraf wegens 
nieuwe feiten werd ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen.

Daarentegen hoeven de fouten die aan de magistraat in de uitoefening van zijn recht-
sprekend ambt worden verweten, niet noodzakelijk ten grondslag te liggen aan de beslis-
sing waarbij de intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping bevolen is. Wanneer bij 
de rechter een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat aanhangig gemaakt wordt, dient 
hij na te gaan of de magistraat de hem verweten fouten wel degelijk heeft begaan, zelfs als 
ze niet uit die beslissing blijken.

Te dezen is het bekritiseerde vonnis door het arbeidshof gewijzigd bij het in kracht van 
gewijsde gegane arrest van 15 mei 1997, dat de onwettigheid ervan vaststelt.

De fout  die de magistraat  in de uitoefening van zijn  rechtsprekend ambt begaat  en 
waarvoor de Staat burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, bestaat ofwel in een 
verkeerde handelwijze die een normaal zorgvuldig en voorzichtig magistraat die in dezelf-
de situatie verkeert, niet zou hebben gevolgd, ofwel - onder voorbehoud van een onover-
winnelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond - in de schending van een norm 
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die de magistraat gebiedt niet of op een bepaalde wijze wel te handelen en die vervat ligt 
in het nationale recht of in een internationaal verdrag met directe werking in de nationale 
rechtsorde (zie in die zin, Cass., 26 juni 1998, J.L.M.B. 1998, 1166, en de conclusie van 
advocaat-generaal VELU, Cass., 19 december 1991, J.T. 1992, 142 e.v., inzonderheid nrs. 
60 e.v.).

Te dezen heeft de arbeidsrechtbank de beslissing bij voorraad uitvoerbaar verklaard, of-
schoon dat niet gevorderd was en de rechtbank achtte zich geadieerd om uitspraak te doen 
over een beroep tegen de beslissing [van de verweerder] van 14 september 1995, hoewel 
hij, enerzijds, niet ultra petita uitspraak mocht doen en hoewel, anderzijds, die beslissing 
nog niet aan mevrouw V. ter kennis was gebracht en daartegen niet het wettelijk bepaalde, 
formele rechtsmiddel was ingesteld.

Aldus werd in het verzoekschrift van mevrouw V. en in de conclusie van haar raads-
man, die normaal op de hoogte diende te zijn van de, althans gewone, procedureregels, 
niet de tenuitvoerlegging bij voorraad gevorderd, noch in de motivering noch in de slot-
som ervan. Nochtans blijkt uit de motivering van het vonnis van 6 oktober 1995 dat de 
rechtbank de tenuitvoerlegging bij  voorraad niet heeft  toegestaan omdat deze hem ge-
vraagd was maar omdat hij van oordeel was dat een vraag om hulp 'uiteraard' dringend is. 
Aldus heeft hij kennelijk een niet gevorderde zaak toegekend, ofschoon, in strijd met wat 
de Belgische Staat betoogt, geen enkele wetsbepaling hem het recht gaf om ambtshalve 
die tenuitvoerlegging bij voorraad te bevelen. De rechtbank miskent dus het beschikkings-
beginsel, dat als algemeen rechtsbeginsel wordt erkend (...) en volgens hetwelk met name 
de rechter het onderwerp van de vordering niet mag wijzigen en geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken. Tevens schendt de rechtbank artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Vervolgens kon de arbeidsrechtbank, zoals het arbeidshof heeft gezegd in zijn arrest 
van 15 mei 1997, zich niet wettig bevoegd achten om uitspraak te doen over de betwisting 
van die beslissing, daar deze nog niet gewezen was op het ogenblik van de indiening van 
het verzoekschrift en zij bij een formele, na de kennisgeving ervan, neergelegde akte dien-
de te worden bestreden".

Grieven
Eerste onderdeel
De aansprakelijkheid van de Staat voor de fout die een rechtsprekend orgaan begaat in 

de uitoefening van zijn ambt, komt maar in het geding ofwel in geval van een verkeerde 
handelwijze die een normaal zorgvuldige en voorzichtige rechter in dezelfde situatie niet 
zou hebben gevolgd, ofwel, onder voorbehoud van een onoverwinnelijke dwaling of een 
andere rechtvaardigingsgrond, door de schending van een norm die de rechter gebiedt niet 
of op een bepaalde wijze wel te handelen.

De Staat kan slechts aansprakelijk worden gesteld als de litigieuze akte is ingetrokken, 
gewijzigd, vernietigd of herroepen na aanwending van de gewone rechtsmiddelen en als 
die rechtsprekende handeling bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrok-
ken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens de verkeerde handelwijze van de magi-
straat of de schending van een rechtsnorm waarmee de rechtsprekende handeling in over-
eenstemming diende te zijn.

Daaruit volgt dat, in geval van een verkeerde handelwijze of schending van een rechts-
norm, de aangeklaagde rechtsprekende handeling enkel als foutief [kan] worden aange-
merkt wanneer ze gegrond is op de verkeerde handelwijze of de schending die is vastge-
steld na aanwending van het rechtsmiddel dat tot de intrekking, wijziging, vernietiging of 
herroeping ervan heeft geleid. 

Het door de verweerder aangeklaagde vonnis dat de Arbeidsrechtbank te Nijvel op 6 
oktober 1995 uitgesproken heeft, is door het Arbeidshof te Brussel gewijzigd bij het arrest 
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van 15 mei 1997, op grond, enerzijds, dat dit vonnis ten onrechte, op basis van een ver-
keerde raming van de inkomsten van mevrouw V., beslist had dat zij recht had op het be-
staansminimum, en om die reden ten onrechte het beroep van mevrouw V. tegen de op 6 
juli 1995 door de verweerder genomen beslissing waarbij haar het bestaansloon gewei-
gerd werd, gegrond had bevonden, anderzijds, dat het ten onrechte uitspraak had gedaan 
over de gegrondheid van de beslissing van 8 september 2005, ofschoon het geschil over 
die beslissing niet bij de arbeidsrechtbank aanhangig gemaakt was. Daaruit volgt dat de 
wijziging van het aangeklaagde vonnis verantwoord is door het foutieve karakter van die 
twee beslissingen. Die wijziging is daarentegen niet verantwoord door de eventuele on-
wettigheid of onjuistheid van de beslissing waarbij de Arbeidsrechtbank te Nijvel de ten-
uitvoerlegging bij voorraad van dat vonnis heeft bevolen.

Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerder opkomt tegen het op 6 oktober 1995 
uitgesproken vonnis, in zoverre het hem veroordeelt om een maandelijkse uitkering te be-
talen aan mevrouw V. en de tenuitvoerlegging bij voorraad van die veroordeling beveelt, 
en dat de verweerder aanvoert dat die beslissing waarbij de tenuitvoerlegging bij voorraad 
werd bevolen, de reden is waarom hij die uitkering moest betalen tot 1 april 1997.

Aangezien het door het Arbeidshof te Brussel op 15 mei 1997 gewezen arrest het be-
roepen vonnis enkel gewijzigd heeft in zoverre het uitspraak heeft gedaan over het recht 
op het bestaansminimum en over een geschil dat niet bij de rechtbank aanhangig was ge-
maakt, heeft het geen gezag van gewijsde ten aanzien van de beslissing waarbij het beroe-
pen vonnis uitvoerbaar verklaard is, welke beslissing dit arrest niet heeft gecensureerd.

Het bestreden arrest stelt zelf vast dat de onrechtmatigheid van het door de Arbeids-
rechtbank te Nijvel op 6 oktober 1995 uitgesproken vonnis het gevolg is van de wijziging 
ervan door het arrest dat het Arbeidshof te Brussel op 15 mei 1997 heeft gewezen. Aange-
zien alleen de beslissing over het recht op het bestaansminimum en over het geschil waar-
voor de arbeidsrechtbank, volgens het arbeidshof, niet bevoegd was, onrechtmatig is en 
niet de beslissing die door het arrest van 15 mei 1997 niet bekritiseerd wordt en waarbij 
de rechtbank de tenuitvoerlegging bij voorraad van dat vonnis had bevolen, is de zoge-
naamde onrechtmatigheid van laatstgenoemde beslissing niet gegrond op de wijziging van 
het vonnis van 6 oktober 1995, die het gevolg is van het arrest van 15 mei 1997.

Het bestreden arrest dat beslist dat de fouten die aan de magistraat worden verweten in 
de uitoefening van zijn rechtsprekend ambt, niet noodzakelijk ten grondslag hoeven te lig-
gen aan de beslissing in hoger beroep waarbij de wijziging van het aangeklaagde vonnis 
werd bevolen, en dat de rechter, wanneer hij uitspraak moet doen over een aansprakelijk-
heidsvordering tegen de Staat, moet - en dus kan - nagaan of de magistraat de aan hem 
verweten fouten wel degelijk heeft begaan, ook al blijken ze niet uit die beslissing in ho-
ger beroep, miskent het gezag zowel van het vonnis van 6 oktober 1995 als van het arrest 
van 15 mei 1997. Het miskent aldus daarenboven het wettelijk begrip fout. Het schendt al-
dus, enerzijds, de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek, en, anderzijds, de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

...
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het principaal hoger beroep niet gegrond en bevestigt het 

beroepen vonnis, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de verweerder het bedrag van 
6.941,02 euro of 280.000 frank in hoofdsom te betalen. Het beslist aldus op de volgende 
gronden:
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"Het bedrag van de uitkeringen die [de verweerder] aan mevrouw V. betaald heeft ter 
uitvoering van het litigieuze vonnis wordt niet betwist; Het moet worden vergoed door 
een gelijkwaardig bedrag.".

Grieven
De oorspronkelijke vordering, zoals die was omschreven in het gedinginleidend proces-

verbaal van vrijwillige verschijning, had betrekking op de bedragen die de verweerder aan 
mevrouw V. betaald had ter uitvoering van twee vonnissen die de Arbeidsrechtbank te 
Nijvel respectievelijk op 6 oktober 1995 en 20 juni 1997 gewezen had. Het eerste vonnis 
van 6 oktober 1995 "zegt voor recht dat [mevrouw] V. met ingang van 3 juli 1995 recht 
heeft op de volgende niet terugvorderbare bijstandsuitkering, naast die welke reeds was 
toegekend bij de op 14 september 1995 ter kennis gebrachte beslissing: een maandelijkse 
bijstandsuitkering van 10.000 frank [en]  een uitzonderlijke,  gerichte  bijstandsuitkering 
van 5.000 frank voor kosten voor kledij bij de heropening van de scholen". Het stelt daar-
enboven in het dictum vast dat de bijstand die was verleend bij de op 14 september 1995 
ter kennis gebrachte beslissing niet terugvorderbare dringende tegemoetkomingen betrof 
van respectievelijk 3.000 frank, 4.000 frank en 7.050 frank. Het tweede vonnis van 20 
juni 1997 kende aan [mevrouw] V. een maandelijkse, niet terugvorderbare bijstand toe 
van 5.000 frank.

Het bestreden arrest beslist dat de enige fout van de eiser erin bestaat dat hij in het von-
nis van 6 oktober 1995 de tenuitvoerlegging bij voorraad heeft bevolen. Het doet geen uit-
spraak over het gedeelte van de schade waarvoor de verweerder vergoeding vorderde en 
dat bestond in de gevolgen van de tenuitvoerlegging bij voorraad die het vonnis van 20 
juni 1997 bevolen had.

Het verantwoordt dus niet naar recht de veroordeling van de eiser om aan de verweer-
der het volledige, door laatstgenoemde gevorderde bedrag te betalen, dat overeenkomt 
met het geheel van de bedragen die de verweerder verklaart te hebben betaald ter uitvoe-
ring van de twee bovenvermelde vonnissen.

Bovendien en in zoverre het Hof op grond van het eerste middel vaststelt dat de enige 
onwettigheid van het door de Arbeidsrechtbank te Nijvel op 6 oktober 1995 gewezen von-
nis, waartegen door het op 15 maart 1997 door het Arbeidshof te Brussel gewezen arrest 
opgetreden wordt, en die bestaat in de toekenning, wegens de betwisting van de beslissing 
van 8 september 1995, van de tegemoetkomingen van 3.000 frank, 4.000 frank en 7.050 
frank, volgt daaruit dat het bestreden arrest moet worden vernietigd in zoverre het de eiser 
veroordeelt tot betaling van een hoger bedrag dan de som van de drie bovengenoemde be-
dragen.

Het bestreden arrest dat de eiser veroordeelt om aan de verweerder een hoger bedrag te 
betalen dan de schade die veroorzaakt is door de aan de eiser verweten fout, miskent het 
wettelijk begrip vergoedbare schade en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De fout van de magistraat waarvoor de Staat op grond van de artikelen 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden gesteld, bestaat in 
de regel in een gedraging die ofwel kan worden aangemerkt als een verkeerde 
handelwijze die moet worden beoordeeld volgens de maatstaf van de normaal 
zorgvuldige en voorzichtige magistraat die in dezelfde toestand verkeert, ofwel, 
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onder voorbehoud van een onoverwinnelijke dwaling of een andere rechtvaardi-
gingsgrond, een norm schendt van nationaal recht of van een internationaal ver-
drag met directe werking in de nationale rechtsorde die aan de magistraat de ver-
plichting oplegt om niet of op een bepaalde wijze wel te handelen.

Wanneer de aangeklaagde handeling, zoals te dezen, het rechtstreeks voorwerp 
van dat rechtsprekend ambt is, kan de vordering tot vergoeding van de schade 
evenwel in de regel enkel worden aangenomen, als de litigieuze akte bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of 
herroepen wegens schending van een vastgestelde rechtsnorm en derhalve geen 
gezag van gewijsde meer heeft.

Aangezien de vordering kan worden aangenomen, kan zij worden gegrond op 
een fout  die  niet  de  schending van  de  vastgestelde  rechtsnorm oplevert,  die, 
doordat ze de litigieuze akte onrechtmatig maakt, de intrekking, de wijziging, de 
vernietiging of de herroeping ervan verantwoord heeft.

Het bestreden arrest stelt vast, enerzijds, dat de Arbeidsrechtbank te Nijvel, bij 
een vonnis van 6 oktober 1995, de verweerder heeft veroordeeld om aan me-
vrouw V. maandelijkse uitkeringen te betalen en die veroordeling bij voorraad 
uitvoerbaar verklaard heeft, ofschoon dit niet was gevorderd, anderzijds, dat het 
arbeidshof, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van 15 mei 1997, dat 
vonnis heeft vernietigd op grond dat de gezinsinkomsten van mevrouw V. ver-
keerd waren geraamd en dat de rechtbank voorbarig uitspraak had gedaan nopens 
een van de beslissingen van de verweerder.

Uit het bestreden arrest blijkt dat het arbeidshof, ook al heeft het de beslissing 
waarbij het vonnis van de arbeidsrechtbank van 6 oktober 1995 bij voorraad uit-
voerbaar verklaard was, niet op haar wettigheid getoetst, bij dat arrest niettemin 
laatstgenoemde  beslissing  heeft  gewijzigd,  die  geen  bestaansreden  meer  had, 
"aangezien geen enkele veroordeling meer tegen [de verweerder] was uitgespro-
ken".

Daaruit volgt dat de beslissing van het arbeidshof waarbij het vonnis van de ar-
beidsrechtbank vernietigd wordt wegens de onwettigheden die het bevatte, zich 
uitstrekt tot de beslissing betreffende de tenuitvoerlegging bij voorraad, aange-
zien deze een aanvulling vormt van de veroordeling van de verweerder, en dat 
derhalve de beslissing betreffende de tenuitvoerlegging bij voorraad geen enkel 
gezag van gewijsde meer heeft.

Het arrest beslist dat "de fouten die aan de magistraat in de uitoefening van 
zijn rechtsprekend ambt worden verweten, niet noodzakelijk ten grondslag hoe-
ven te liggen aan de beslissing waarbij de intrekking, wijziging, vernietiging of 
herroeping bevolen is", en dat "de rechter, wanneer bij hem een aansprakelijk-
heidsvordering tegen de Staat aanhangig gemaakt wordt, dient na te gaan of de 
magistraat de hem verweten fouten wel degelijk heeft begaan, zelfs als ze niet uit 
die beslissing blijken".

Het arrest dat op die grondslag de eiser aansprakelijk verklaart wegens de fout 
die de rechters van de arbeidsrechtbank hebben begaan door een beslissing bij 
voorraad uitvoerbaar te verklaren, ofschoon zulks niet was gevorderd, waardoor 
de verweerder wel moest overgaan tot tenuitvoerlegging bij voorraad, schendt 
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geen van de in het onderdeel aangegeven wetsbepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...
Het derde middel
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest de eiser om 

aan de verweerder het bedrag van 6.941,02 euro te betalen, na erop te hebben ge-
wezen dat "het bedrag van de uitkeringen die [de verweerder] aan mevrouw V. 
heeft betaald ter uitvoering van het litigieuze vonnis [van 6 oktober 1995], niet 
wordt betwist" en "dat het moet worden vergoed door een gelijkwaardig bedrag".

Het middel, dat geen betrekking heeft op enige bepaling van openbare orde of 
dwingend recht, is gericht tegen een beslissing van de appelrechters die conform 
de beslissing is van de eerste rechter waartegen de eiser niet is opgekomen in 
zijn appelconclusie.

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

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 412

1° KAMER - 27 juni 2008

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOEGDHEID - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - INSOLVENTIEPROCEDURES 
- OPENING - CENTRUM VAN DE VOORNAAMSTE BELANGEN VAN DE SCHULDENAAR, GELEGEN OP HET 
GRONDGEBIED VAN EEN LIDSTAAT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTSCOLLEGES VAN EEN ANDERE 
LIDSTAAT - VESTIGING OP HET GRONDGEBIED VAN DIE ANDERE LIDSTAAT - VOORWAARDEN

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - 
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - INSOLVENTIEPROCEDURES - OPENING - CENTRUM VAN DE 
VOORNAAMSTE BELANGEN VAN DE SCHULDENAAR, GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN EEN 
LIDSTAAT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTSCOLLEGES VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - VOORWAARDEN - 
VESTIGING OP HET GRONDGEBIED VAN DIE ANDERE LIDSTAAT - BEGRIP

1º  en  2°  Het  arrest  dat  enkel  vermeldt  dat  de  eiser  toegeeft  nooit  elders  dan  op het  
grondgebied van een andere lidstaat activiteiten te hebben verricht, en nalaat het geheel  
van de objectieve gegevens te onderzoeken die de eiser aan het hof van beroep had  
voorgelegd ten bewijze dat er wel degelijk een vestiging in België bestond, verantwoordt  
niet naar recht zijn beslissing dat de eiser niet over een dergelijke vestiging beschikte.  
(Artt. 2, h) en 3.2 Verordening Raad E.G. nr. 1346/2000 van 29 mei 2000)
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(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0469.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 juli 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert twee middelen aan waarvan het tweede in de volgende bewoor-

dingen is gesteld:
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2, a), c), h), 3.2 en 29 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad 

van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en, voor zoveel nodig, van de bijlage 
B bij die verordening;

- de artikelen 3, §1, en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiser in België geen aangifte kan doen van faillissement op 

grond dat hij geen vestiging heeft op het Belgisch grondgebied.
Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die geacht worden hier volledig over-

genomen te zijn en in het bijzonder op grond van de overweging, zakelijk weergegeven 
als volgt:

"Terecht onderstrepen de eerste rechters dat onder het woord 'vestiging' wordt verstaan 
elke plaats van handeling waar de schuldenaar met behulp van mensen en goederen een 
economische activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is (artikel 2, h), van verorde-
ning 1346/2000).

Weliswaar had [de eiser], zoals hij schrijft, zijn woonplaats in België, had hij voor zijn 
onderneming een nummer bij de Kruispuntbank genomen en was hij bij de RSZ inge-
schreven om personeel van Belgische nationaliteit te kunnen in dienst nemen en te werk te 
stellen op zijn bouwplaatsen in Frankrijk, maar tegelijkertijd geeft hij toe nooit elders dan 
op het Franse grondgebied activiteiten te hebben verricht.

Aldus beschikte [de eiser] over geen vestiging op het Belgische grondgebied in de zin 
van de Europese verordening".

Grieven
Tweede onderdeel
De (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolven-

tieprocedures (P.B.E.G., nr. L 160 van 30/06/2000, p. 1-18) maakt het mogelijk de hoofd-
insolventieprocedures te openen in de lidstaat waar het centrum van de voornaamste be-
langen van de schuldenaar gelegen is, namelijk de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk 
het beheer over zijn belangen voert en die daardoor als zodanig voor derden herkenbaar 
is.  Ze maakt het ook mogelijk secundaire procedures te openen in de lidstaat waar de 
schuldenaar een vestiging heeft (aanhef van de verordening, consideransen 12 tot 13). Ar-
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tikel 3.2 van de verordening luidt als volgt:
"Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grond-

gebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot ope-
ning van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij 
op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze 
procedure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het 
grondgebied van die lidstaat bevinden".

De vestiging bedoeld in artikel 3.2 wordt als volgt omschreven (artikel 2, h), van de 
verordening):

"elke plaats van handeling waar de schuldenaar met behulp van mensen en goederen 
een economische activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is".

De economische activiteit waarvan in deze bepaling sprake is, doelt zowel op de be-
stuurlijke zetel van de vennootschap, namelijk de plaats waar de belangrijke beslissingen 
van de vennootschap worden getroffen als haar uitvoerende zetel, namelijk de plaats waar 
die beslissingen ten uitvoer worden gebracht, bijvoorbeeld de bouwplaatsen.

Dat begrip moet door de rechter van geval tot geval worden beoordeeld met inachtne-
ming van alle, aan hem voorgelegde overwegingen.

Artikel 2, a), van de verordening omschrijft de "insolventieprocedures" als de collectie-
ve procedures die, op de insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze 
schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest 
en dat een curator wordt aangewezen.

Artikel 2, c), van de verordening omschrijft de "liquidatieprocedure" als "een insolven-
tieprocedure als bedoeld onder a), die leidt tot liquidatie van de goederen van de schulde-
naar, ook wanneer de procedure wordt beëindigd met een akkoord of een andere maatre-
gel die de insolventie beëindigt, dan wel wordt beëindigd wegens ontoereikendheid van 
het vermogen" en waarvan de lijst terug te vinden is in bijlage B bij de richtlijn.

Bijlage B bij de verordening preciseert dat de Belgische faillissementsprocedure een li-
quidatieprocedure is in de betekenis die artikel 2, c), van die verordening hieraan geeft.

Artikel 3, §1, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:
"Wordt een territoriale insolventieprocedure geopend krachtens artikel 3, §2, van veror-

dening 1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures of 
krachtens artikel 118, §1, tweede lid, 2°, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wet-
boek van internationaal privaatrecht, dan wordt de staat van faillissement van de vestiging 
beoordeeld los van de hoedanigheid van koopman van de schuldenaar en van de staat van 
zijn vestigingen in het buitenland gelegen.

Wordt een territoriale insolventieprocedure geopend krachtens artikel 3, §3, van de ge-
noemde verordening of krachtens artikel 118, §1, tweede lid, 2°, van de genoemde wet, 
als gevolg van de erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslissing om een hoofd-
procedure te openen, dan geschiedt de faillietverklaring zonder dat de staat van schulde-
naar op enigerlei wijze wordt onderzocht".

Na de opening van de hoofdinsolventieprocedure geeft verordening nr. 1346/2000 aan 
de curator van de hoofdprocedure of aan elke andere persoon die daartoe gemachtigd is 
door de nationale wetgeving van die lidstaat het recht de opening van een secundaire in-
solventieprocedure aan te vragen in de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft 
(artikel 29 van de verordening).

Artikel 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:
"Onverminderd  de  bepalingen  van  de  wet  betreffende  het  gerechtelijk  akkoord  ge-

schiedt de faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij de zaak 
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aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding van een 
of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, van de voorlopige bewindvoerder als 
bedoeld in artikel 8 of van de curator van de hoofdprocedure in het geval bedoeld in arti-
kel 3, eerste lid".

Het arrest  grondt zijn beslissing dat de eiser nooit  enige activiteit  op het Belgische 
grondgebied heeft verricht uitsluitend op een uittreksel uit de door de eiser bij de Arbeids-
rechtbank te Doornik neergelegde conclusie. In zijn appelverzoekschrift bevestigde de ei-
ser alleen bouwplaatsen te hebben gehad op het Franse grondgebied, maar hij voegde er-
aan toe dat hij over een vestiging in België beschikte, aangezien hij was ingeschreven bij 
de KBO , een BTW-nummer had in België, ingeschreven was bij de RSZ met het oog op 
indienstneming van personeel in België, een beroep deed op de diensten van een Belgisch 
sociaal secretariaat van werkgevers, zijn correspondentie ontving en zijn activiteiten be-
heerde vanuit de Belgische zetel van de onderneming, dat de schulden ten gevolge van de 
indiening van schuldvorderingen door de Belgische schuldeisers bijzonder groot waren en 
dat hij huurder was van een als opslagplaats gebruikt gebouw en van kantoren, die in Bel-
gië gelegen waren en het tastbare bewijs vormden dat hij wel degelijk op het Belgische 
grondgebied een activiteit uitoefende.

Het arrest dat beslist dat uit de omstandigheid dat de eiser zijn woonplaats in België 
had, dat hij als onderneming een nummer genomen had bij de Kruispuntbank van Onder-
nemingen en bij de RSZ ingeschreven was om personeel van Belgische nationaliteit te 
kunnen in dienst nemen, niet kan worden opgemaakt dat de eiser over een vestiging in 
Belgiê beschikte, miskent aldus het wettelijk begrip vestiging zoals het bedoeld wordt in 
artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffen-
de insolventieprocedures en zoals het wordt omschreven in artikel 2, h) van die verorde-
ning.

In zoverre het arrest,  althans impliciet,  beslist  dat  het begrip economische activiteit 
waarvan sprake is in artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en zoals het omschreven wordt in artikel 
2, h), van die verordening, niet doelt op de bestuurlijke zetel van de vennootschap waar de 
belangrijke beslissingen worden getroffen betreffende de werking van die vennootschap, 
schendt het alle in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 149 
van de Grondwet.

Ten slotte, in zoverre het arrest zijn beslissing dat de eiser geen vestiging in België had 
uitsluitend grondt op een uittreksel uit de door de eiser binnen het kader van een andere 
procedure neergelegde conclusie zonder in concreto en met inachtneming van alle, hem 
voorgelegde overwegingen na te gaan of de eiser met behulp van mensen en goederen een 
economische activiteit uitoefende die niet van tijdelijke aard was, schendt het alle, in het 
middel aangegeven wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet.

Subsidiair, indien het Hof zou oordelen dat het begrip vestiging, bedoeld in artikel 3.2 
van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insol-
ventieprocedures en omschreven in artikel 2, h), van die verordening een interpretatie van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vereist, dient het de uitspraak aan 
te houden tot dit Hof overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen op de volgende prejudiciële vraag zal hebben geantwoord:

"Dient  het  begrip  vestiging  bedoeld  in  artikel  3.2  van  de  (EG)verordening  nr. 
1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en omschre-
ven in artikel 2, h), van die verordening, aldus te worden uitgelegd dat het uitsluit dat op 
het grondgebied van een andere lidstaat dan die op het grondgebied waarvan het centrum 
van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, het voorhanden zijn van de 
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volgende omstandigheden niet in aanmerking genomen wordt:
- de inschrijving van de schuldenaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de 

BTW.-administratie van die lidstaat
- het feit dat hij bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van die lidstaat ingeschreven 

is met het oog op de indienstneming van werknemers in die Staat
- het beroep op de diensten van een sociaal secretariaat van werkgevers van die lidstaat
- de omstandigheid dat hij zijn correspondentie ontvangt en zijn activiteiten beheert 

vanuit de in die lidstaat gelegen zetel van de onderneming
- de omvang van de schulden ten gevolge van de indiening van schuldvorderingen door 

de schuldeisers van die lidstaat
- de huur van een als opslagplaats gebruikt gebouw en van kantoren, gelegen in die lid-

staat?"
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
Artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 

2000 betreffende insolventieprocedures bepaalt dat, wanneer het centrum van de 
voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van een lidstaat 
gelegen is, de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening van een insol-
ventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd zijn indien hij op het 
grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit.

Artikel 2, h), van die verordening bepaalt dat onder vestiging bedoeld in arti-
kel 3.2, wordt verstaan elke plaats van handeling waar de schuldenaar met be-
hulp van mensen en goederen een economische activiteit uitoefent die niet van 
tijdelijke aard is.

De eiser voerde in zijn conclusie aan dat hij in België over een vestiging had 
beschikt en hij beriep zich hiertoe op het feit  dat hij ingeschreven was bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, de RSZ en de BTW, dat hij een beroep deed 
op een Belgisch sociaal secretariaat van werkgevers, zijn correspondentie in Bel-
gië ontving, zijn zaken in Frankrijk beheerde vanuit de Belgische zetel van zijn 
onderneming, vele schulden had ten gevolge van de indiening van schuldvorde-
ringen door Belgische schuldeisers en een opslagplaats alsook een kantoor huur-
de.

Om te beslissen dat de eiser in België niet over een vestiging beschikte, be-
perkt het arrest zich tot de vermelding dat de eiser "toegeeft [...] nooit elders dan 
op het Franse grondgebied activiteiten te hebben verricht" en laat het na het ge-
heel van de objectieve gegevens te onderzoeken die de eiser aan het hof van be-
roep had voorgelegd ten bewijze dat er wel degelijk een vestiging bestond in de 
zin van de Europese verordening.

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

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

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 413

1° KAMER - 27 juni 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - MANOEUVRE - 
BEGRIP

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - MANOEUVRE - 
BEGRIP - GEVOLG

1º Een rijbeweging die het verkeer kan hinderen en gepaard gaat met een aanzienlijke  
verandering in de gevolgde rijrichting wordt als een manoeuvre beschouwd1.  (Art. 12.4 
Wegverkeersreglement 1975)

2º Het bestreden vonnis dat vaststelt dat de verweerder, die met de motor reed op een 
rijbaan  zonder  rijstrook,  een  rij  stilstaande  voertuigen  voorbijreed  waar  hij  omheen 
gereden  was,  heeft  daaruit  niet  wettig  kunnen  afleiden  dat  hij  geen  manoeuvre  
uitvoerde2. (Art. 12.4 Wegverkeersreglement 1975)

(L. T. ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekering e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0486.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 oktober 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wetsbepalingen

1 Cass., 27 sept. 1976, A.C. 1977, 105.
2 Zie Cass., 21 april 2006, A.R. C.05.0503.N, A.C. 2006, nr. 231.
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- artikel 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het principaal hoger beroep van de eiseres niet gegrond, 

en verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering van 
de eiseres tegen de verweerder niet gegrond.

Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die geacht worden hier volledig weer-
gegeven te zijn, in het bijzonder op grond van de volgende overweging, zakelijk weerge-
geven als volgt: "(De eiseres) acht (de verweerder) volledig aansprakelijk voor het onge-
val omdat hij de artikelen 8.3, 10.1, 10.3, 12.4 en 16 van het Wegverkeersreglement heeft 
overtreden. (De verweerder) betwist alle aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval en 
legt die daarentegen bij (de eiseres) omdat zij artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement 
heeft overtreden. (De eiseres) verwijt aan de eerste rechter dat hij haar als enige voor het 
ongeval aansprakelijk heeft gesteld op grond van artikel 12.4 van het Wegverkeersregle-
ment. De rechtbank stelt vast dat er geen enkel nieuw gegeven wordt aangebracht dat de 
oordeelkundige argumentatie van de eerste rechter kan wijzigen. Het wordt immers niet 
betwist dat (de verweerder) een rij stilstaande voertuigen voorbijreed op een rijbaan zon-
der rijstrook. Zodoende voerde (de verweerder) dus geen manoeuvre uit in de zin van arti-
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement. De eiseres die achteruit uit een parkeerplaats 
kwam gereden en op de openbare weg rechtsomkeert maakte om aan de overkant van de 
rijbaan te gaan parkeren, voerde daarentegen wel een manoeuvre uit in de zin van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement. Zij was dus verplicht voorrang te verlenen aan de 
andere weggebruikers. De verplichting om voorrang te verlenen geldt tijdens de gehele 
duur van het manoeuvre, zolang de bestuurder die het uitvoert zijn normale plaats in het 
verkeer niet opnieuw heeft ingenomen (...). Het wordt niet betwist dat (de eiseres) haar 
normale plaats in het verkeer niet  opnieuw had ingenomen. De voorrangsplichtige be-
stuurder kan slechts van zijn wettelijke verplichting om voorrang te verlenen worden ont-
heven als de nadering van de voorranggerechtigde bestuurder niet kon worden voorzien of 
als die voorrangsplichtige bestuurder anderszins in een geval van overmacht verkeerde 
(...). (De eiseres) blijft in gebreke te bewijzen dat (de verweerder) met een overdreven 
snelheid kwam aangereden of zou hebben gereden op een wijze die niet aan haar normale 
verwachtingen beantwoordde. Uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt immers dat 
de snelheid van (de verweerder) niet aangepast was aan de omstandigheden of dat hij niet 
voorzichtig genoeg was geweest. (De eiseres) heeft trouwens nooit aan de verbalisanten 
of aan haar verzekeringsmaatschappij verklaard dat (de verweerder) met een overdreven 
snelheid kwam aangereden. (De eiseres) kon daarentegen om gewettigde redenen ver-
wachten dat een motor langs de stilstaande voertuigen op de rijbaan zou rijden, daar zoiets 
geregeld gebeurt in het stadsverkeer. Daarentegen blijkt uit het dossier en met name uit de 
verklaring van (de eiseres) dat zij achteruit uit een parkeerplaats is gereden, op de as van 
de rijbaan is gaan staan om onmiddellijk te keren en haar voertuig aan de overkant van de 
rijbaan te gaan parkeren. Indien (de eiseres) had stilgestaan en de tijd had genomen om in 
haar achteruitkijkspiegel te kijken, zou zij hebben gezien dat (de verweerder) reeds langs 
de rij voertuigen aan het rijden was en derhalve door (de eiseres) wel moest worden opge-
merkt. Dat feit wordt trouwens bevestigd door de plaats van de schade. Daaruit blijkt dat 
de aanrijding gebeurd is toen (de eiseres) rechtsomkeert begon te maken. Uit het boven-
staande volgt derhalve dat alleen (de eiseres) een manoeuvre uitvoerde en een fout heeft 
begaan door geen voorrang te verlenen aan (de verweerder) en dat zonder die fout het on-
geval, zoals het zich heeft voorgedaan, niet zou gebeurd zijn. Het heeft derhalve geen be-
lang de overige, aan de (eiseres) verweten fouten te onderzoeken. Daarentegen kan (aan 
de verweerder) geen enkele fout worden verweten. De onverhoedse nadering van (de eise-
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res) die (de verweerder) de pas heeft afgesneden, heeft de redelijke verwachtingen van 
laatstgenoemde in de war gestuurd en heeft dus voor hem een niet te voorziene hindernis 
opgeleverd".

Grieven
Artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat de bestuurder die een manoeu-

vre wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weggebruikers. Worden inzon-
derheid als manoeuvres beschouwd: van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan over-
steken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren 
of achteruitrijden, zijn voertuig opnieuw in beweging brengen. Naast deze niet-limitatieve 
opsomming wordt als algemene regel aangenomen dat een manoeuvre gepaard gaat met 
een rijbeweging die het verkeer kan hinderen, en met een aanzienlijke verandering in de 
gevolgde rijrichting.

De rijbeweging van de motorrijder die een rij stilstaande voertuigen voorbijrijdt, levert 
aldus een manoeuvre op in de zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement. De om-
standigheid dat de rijbaan geen rijstroken heeft, doet aan die overweging niets af.

Te dezen stellen de appelrechters vast dat de eiseres een manoeuvre uitvoerde op het 
ogenblik van het ongeval en dat de verweerder een rij stilstaande voertuigen voorbijreed 
op een rijbaan zonder rijstroken.

Op grond van die vaststellingen verantwoorden zij derhalve niet naar recht hun beslis-
sing volgens welke de verweerder geen manoeuvre heeft uitgevoerd in de zin van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement en dat derhalve de eiseres, die een manoeuvre uit-
voerde, voorrang diende te verlenen aan de verweerder (schending van artikel 121.4 van 
het Wegverkeersreglement). Op zijn minst stelt de motivering van het vonnis het Hof niet 
in staat  de wettigheid ervan te toetsen aan artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel  12.4 van het  Wegverkeersreglement legt  de bestuurder die  een ma-

noeuvre wil  uitvoeren de verplichting op voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers.

Een rijbeweging die het verkeer kan hinderen en gepaard gaat met een aan-
zienlijke verandering in de gevolgde rijrichting kan als een manoeuvre in de zin 
van deze bepaling worden beschouwd.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder, die met de motor reed "op 
een rijbaan zonder rijstrook", "een rij stilstaande voertuigen voorbijreed" waar 
hij "omheen gereden was".

Uit die vaststellingen heeft het bestreden vonnis niet wettig kunnen afleiden 
dat de verweerder "dus geen manoeuvre uitvoerde in de zin van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement".

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

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

27 juni 2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  de h. 
Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Mahieu.

Nr. 414

1° KAMER - 27 juni 2008

1º WRAKING - LID VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — TUCHTZAKEN - WRAKING - LID VAN DE 
NATIONALE TUCHTRAAD - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
WRAKING - LID VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID

4º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - LID VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - BRIEF VAN 
EEN LID BEDOELD OM NA TE GAAN IN HOEVERRE DE ZAAK BIJ DE RAAD AANHANGIG IS - GEVOLG

1º, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot  
wraking van leden van de Nationale Tuchtraad1.  (Art.  2,  409,  §§1 en 4, 828 en 838 
Ger.W.)

4º  De  toezending  van  een  brief  door  een  lid  van  de  Nationale  Tuchtraad  aan  een  
magistraat, die bedoeld is om na te gaan in hoeverre de zaak bij de Raad aanhangig  
gemaakt  was,  levert  geen daad van onderzoek op,  is  derhalve  niet  in  strijd  met  het 
collegiale karakter van de rechtspleging voor die Raad en evenmin met zijn reglement 
van orde. (Art. 409 Ger.W.; Art. 10 M.B. 23 mei 2007)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0237.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 28 mei 2008 op de griffie van het Hof van Cassatie neergelegde 

akte vordert de eiser de wraking van de heer A.D., werkend lid van de nationale 
Tuchtraad.

De heer D. heeft op 2 juni 2008 een memorie van antwoord neergelegd met 
zijn met redenen omklede weigering zich van de zaak te onthouden.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
Meester Thierry Levy heeft een conclusie neergelegd ter zitting.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 24 feb. 2000, A.R. C.00.0064.F, A.C. 2000, nr. 141.
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Beoordeling
Over de bevoegdheid
Krachtens artikel 409, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt er 

een Nationale Tuchtraad ingesteld die bevoegd is voor het onderzoeken van fei-
ten die in aanmerking komen om te worden gestraft met een zware tuchtstraf en 
het uitbrengen van een niet bindend advies over de in dat geval op te leggen 
straf.

Hetzelfde artikel, §4, bepaalt dat artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek dat 
de wrakingsgronden opsomt, van toepassing is op de effectieve en plaatsvervan-
gende leden van die raad. Het artikel preciseert niet wie bevoegd is om over een 
wrakingsgrond uitspraak te doen. In het bijzonder heeft de wetgever niet bepaald 
dat een van de kamers van de Nationale Tuchtraad in een andere samenstelling 
over de wraking uitspraak moet doen.

Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek dienen, bij ontstentenis van 
specifieke wettelijke bepalingen, de in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regels 
inzake wraking te worden toegepast.

Krachtens artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek wordt over de wraking 
uitspraak gedaan door de rechtbank van eerste aanleg, door het hof van beroep, 
door het arbeidshof of door het Hof van Cassatie, naar gelang van het geval, op 
de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opge-
roepen om hun opmerkingen te horen.

Na de wijziging die de wet van 12 maart 1998 in die bepaling heeft aange-
bracht, inzonderheid in de regels betreffende de wraking, worden de wrakings-
gronden niet langer beoordeeld door de gerechtelijke instantie waarvan de leden 
worden gewraakt, maar door de onmiddellijk hogere gerechtelijke instantie.

Deze bepaling die door de wetgever als belangrijk voor het recht van verdedi-
ging wordt beschouwd, heeft een algemene strekking en is in beginsel van toe-
passing op alle tuchtprocedures.

Daaruit volgt dat voortaan, tenzij de wet anders bepaalt, wat hier niet het geval 
is, de instantie waartoe het gewraakte lid behoort niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over het verzoek tot wraking.

De Nationale Tuchtraad is een enige instantie die onder meer kan bestaan uit 
leden van de hoven van beroep en de arbeidshoven.

Derhalve is het Hof bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot wraking 
van leden van de Nationale Tuchtraad.

Over de zaak zelf
Het verzoek tot wraking is hierop gegrond dat de heer A. D. op 16 maart 2007 

aan de ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel een brief 
heeft gericht waarin hij hem ondervroeg over de mate waarin de zaak bij de Nati-
onale tuchtraad aanhangig gemaakt was. Verzoeker vat dit op als een daad van 
onderzoek die indruist tegen de collegiale aard van de procedure voor de Natio-
nale Tuchtraad en tegen artikel 10 van het reglement van orde van die raad.

Enerzijds, zoals het gewraakte lid in zijn memorie van antwoord uiteenzet, was 
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die brief enkel bedoeld om na te gaan of de Nationale Tuchtraad ook uitspraak 
diende te doen over de tuchtrechtelijke kant van de strafrechtelijke veroordeling 
die het Hof van Beroep te Luik tegen de verzoeker uitgesproken had, en was hij 
dus geen daad van onderzoek.

Anderzijds houdt het bovenvermelde artikel 10 van het reglement van orde, 
dat betrekking heeft op de behandeling van de zaak ter zitting, geen verband met 
de grief van de verzoeker.

De verzoeker bewijst noch dat de heer A.D. tekortgekomen is aan zijn ver-
plichting² om wettig te handelen, het recht van verdediging te eerbiedigen en on-
partijdig te oordelen, noch dat hij zich gedragen heeft op een wijze die hem belet 
op een onafhankelijke en onpartijdige wijze kennis te nemen van de zaak.

Voor het overige is de kritiek die de verzoeker uit aan het adres van de voorzit-
ter van de Franse kamer, die, naar zijn zeggen "zou hebben meegewerkt aan een 
hatelijk en leugenachtig artikel over de [verzoeker] in de Libre Belgique", niet 
alleen niet bewezen maar bovendien allesbehalve pertinent, aangezien die voor-
zitter zich van de zaak heeft onthouden.

Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de wraking. 
Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van de be-

tekening van dit arrest.
Wijst de gerechtsdeurwaarder Jean-Philippe Sonck, die kantoor houdt op de 

Waversesteenweg 1676, bus 27 te Oudergem, aan om dit arrest te betekenen aan 
de verzoeker en aan de Nationale Tuchtraad.

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. T. 
Levy, Parijs.

Nr. 415

1° KAMER - 27 juni 2008

WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - LID VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - AANWIJZING VAN 
EEN PLAATSVERVANGEND LID DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD - ONAFHANKELIJKHEID - 
ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG

Uit het feit dat een plaatsvervangend lid bij beschikking van de voorzitter van de Nationale  
Tuchtraad,  is  aangewezen om in een zaak zitting te houden ter  vervanging  van een 
werkend lid dat wettig verhinderd is, nadat dit werkend lid verklaard had wettig verhinderd  
te  zijn  om  van  die  zaak  kennis  te  nemen,  kan  niet  worden  afgeleid  dat  dit  
plaatsvervangend lid niet in staat is om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid kennis 
te nemen van de zaak. (Artt. 409, §2 en 828, 1° Ger.W.)

(M.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0238.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 28 mei 2008 ter griffie van het Hof van Cassatie neergelegde akte 

vordert de eiser de wraking van mevrouw R. B., plaatsvervangend lid van de Na-
tionale Tuchtraad.

M.B. heeft op 5 juni 2008 een memorie van antwoord ingediend met haar met 
redenen omklede weigering zich van de zaak te onthouden.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
Meester Thierry Levy heeft een conclusie neergelegd ter zitting.
II. BESLISSING VAN HET HOF
....
Over de zaak zelf
Het verzoek tot wraking is hierop gegrond dat de voorzitter van de Nationale 

Tuchtraad, na te hebben verklaard wettig verhinderd te zijn om van de zaak van 
de verzoeker kennis te nemen, bij beschikking van 13 maart 2007, "de heer E.D. 
en mev. R.B., plaatsvervangende leden, heeft aangewezen om in de zaak zitting 
te houden ter vervanging van werkende leden, die wettig verhinderd zijn".

Noch uit die aanwijzing, noch uit de ermee verband houdende omstandigheden 
noch uit de verklaring die mevr. B. heeft afgelegd in haar antwoord op de akte 
van wraking, kan worden afgeleid dat zij niet in staat is om in alle onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid kennis te nemen van de zaak.

Voor het overige is de kritiek die de verzoeker uit aan het adres van de voorzit-
ter van de Franse kamer die, naar zijn zeggen "zou hebben meegewerkt aan een 
hatelijk en leugenachtig artikel over de [verzoeker] in de Libre Belgique" niet al-
leen niet bewezen maar bovendien allesbehalve pertinent, aangezien die voorzit-
ter beslist had zich te onthouden.

Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de wraking.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van de be-

tekening van dit arrest.
Wijst de gerechtsdeurwaarder Jean-Philippe Sonck, die kantoor houdt op de 

Waversesteenweg 1676, bus 27 te Oudergem, aan om dit arrest te betekenen aan 
de verzoeker en aan de Nationale Tuchtraad.

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. T. 
Levy, Parijs.
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Nr. 416

1° KAMER - 27 juni 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
ALGEMEEN - VERWEERDER - SCHRIJFFOUT IN DE FAMILIENAAM VAN EEN PARTIJ - 
VERBETERING DOOR HET HOF - ONTVANKELIJKHEID

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - KOSTEN - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AARD - BEOORDELING - PROCEDURE IN CASSATIE - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF

3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - AARD VAN HET CASSATIEGEDING - 
BURGERLIJKE ZAKEN - KOSTEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AARD - BEOORDELING - 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

1º Wanneer een cassatieberoep gericht is tegen een verweerder zoals hij in het bestreden 
arrest wordt aangewezen, en alleen zijn familienaam wordt verbeterd, wordt hij  in  de  
zaak betrokken voor het Hof. (Art. 1084 Ger.W.)

2º en 3° De eigen kenmerken van het cassatieberoep sluiten uit dat de in artikel 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in die kosten zou worden 
begrepen, daar die vergoeding verband houdt met de aard en de omvang van het door  
de partijen aan de feitenrechter voorgelegde geschil en de begroting ervan, die afhangt  
van criteria welke verband houden met de zaak zelf, het Hof ertoe zou nopen iets te  
onderzoeken waarvoor het niet bevoegd is1. (Artt. 1022 en 1111 Ger.W.)

(K. T. Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0328.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan:
...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerder tegen het cas-

satieberoep aangevoerd: ofschoon het geschil onsplitsbaar is, is het cassatiebe-
roep niet gericht tegen alle partijen bij de bestreden beslissing wier belang tegen-
gesteld is aan dat van de eiseres:

Het arrest vermeldt dat het gewezen is in de zaak van de verweerder, appellant, 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 416.
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tegen de eiseres en de twee tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tijen, de eerste, de tweede en de derde geïntimeerde, enerzijds, mevrouw T. K., 
vierde geïntimeerde, anderzijds.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt overduidelijk dat het 
hof van beroep, ten gevolge van een schrijffout voor de verbetering waarvan het 
Hof bevoegd is, mevrouw heeft aangeduid met de naam..., terwijl het doelde op 
mevrouw... die in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van haar minderjari-
ge zoon S. Z., voor het hof optrad als geïntimeerde.

De eiseres heeft haar cassatieberoep ingesteld tegen de verweerster zoals zij in 
het arrest was genoemd, nadat alleen haar familienaam was verbeterd, en heeft 
haar aldus in het geding voor het Hof betrokken als verweerster in de enige hoe-
danigheid van vertegenwoordigster van haar zoon waarin zij voor de feitenrech-
ter was opgetreden.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
...
Over de kosten
De verweerder vordert dat ook de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zou worden begrepen in de kosten waartoe 
de op haar vordering in het ongelijk gestelde eiseres zal worden veroordeeld.

Het Hof dat, naar luid van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet niet in de 
beoordeling van de zaken zelf treedt, doet uitspraak over de vorderingen tot ver-
nietiging van de in laatste aanleg gewezen beslissingen die aan het Hof worden 
voorgelegd wegens schending van de wet of wegens schending van substantiële 
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen.

Artikel 1111 van het Gerechtelijk Wetboek bevat een volledige en aparte rege-
ling van de kosten van de vordering tot vernietiging met inachtneming van de be-
perkte bevoegdheid van het Hof en het speciale voorwerp van deze vordering, 
die los staat van de vordering waarover de bestreden beslissing uitspraak doet.

Die kenmerken welke eigen zijn aan het cassatieberoep sluiten uit dat de in ar-
tikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in 
die kosten zou worden begrepen, daar die vergoeding verband houdt met de aard 
en de omvang van het door de partijen aan de feitenrechter voorgelegde geschil 
en de begroting ervan die afhangt van criteria welke verband houden met de zaak 
zelf, het Hof zou nopen tot een onderzoek waarvoor het niet bevoegd is.

De vordering is niet gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten; zegt dat er geen gronden zijn om de in ar-

tikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in 
die kosten op te nemen.

27 juni 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
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luidende conclusie  de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en Kirkpatrick.

Nr. 417

1° KAMER - 27 juni 2008

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - VERBINTENIS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE - UITWERKING

2º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - UITWERKING

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - VERBINTENIS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE - ONVERVULDE 
VOORWAARDE - UITWERKINGEN

4º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - ONVERVULDE VOORWAARDE - 
UITWERKINGEN

5º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG 
BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VOORWAARDEN - DOOR EEN NOTARIS OPGESTELD ONTWERP VAN VERKOOPAKTE - BEGRIP

6º VERKOOP - ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG 
BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VOORWAARDEN - DOOR EEN NOTARIS OPGESTELD ONTWERP VAN VERKOOPAKTE - BEGRIP

7º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG 
BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VOORWAARDEN - MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER - TERMIJN

8º VERKOOP - ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG 
BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VOORWAARDEN - MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER - TERMIJN

1º en 2° Ofschoon de opschortende voorwaarde het bestaan van een overeenkomst niet in  
het gedrang brengt, heeft zij toch tot gevolg dat de uitvoering van de verbintenis waaraan 
zij verbonden is, opgeschort wordt1. (Art. 1181 B.W.)

3º en 4° Wanneer de opschortende voorwaarde niet meer kan vervuld worden, houdt de  
overeenkomst  vanaf  dat  ogenblik  op  te  bestaan  en  blijft  de  onder  opschortende  
voorwaarde aangegane verbintenis onuitgevoerd. (Art. 1181 B.W.)

5º en 6° Het door de notaris opgestelde en door de vrederechter aanvaarde ontwerp van  
akte van de door de voorlopige bewindvoerder gewilde verkoop van het onroerend goed  
van een beschermd persoon is het ontwerp van authentieke verkoopakte2.  (Art. 488bis, 
g), tweede lid B.W.)

7º  en  8°  De  voorlopige  bewindvoerder  van  de  beschermde  persoon  heeft  niet  de  
verplichting om de machtiging van de vrederechter om een aan die persoon toebehorend  
onroerend goed bij onderhandse akte te verkopen aan te vragen binnen een bepaalde  

1 Zie Cass., 21 jan. 2000, A.R. C.96.0313.F, A.C. 2000, nr. 55; Cass., 8 dec. 2003, A.R. C.02.0440.F, 
A.C. 2003, nr. 631; Cass., 21 april 2008, A.R. S.07.0038.F, A.C. 2008, nr. 238.
2 Artikel 488bis, g) B.W., vóór de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003.
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termijn3. (Art. 488bis, g) B.W.)

(G. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0413.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 7 februari 2006 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 488bis, d), derde lid, 488bis, f), inzonderheid §1 en 3, 488bis, g), voor de 

wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003, 1021, 1024, 1134, 1135, 1136, 1138, 1175, 
1176, 1179, 1181, 1582, 1583, 1584, 1589, 1591, 1984, 1987, 1988, 1991, 1998, 2003, 
2008 en 2009 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, voor de wijziging ervan 
bij de wetten van 3 mei 2003 en 29 april 2001.

Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat afwijzend had beschikt op de rechtsvorde-

ring van de eisers die ertoe strekte de eerste verweerster te doen veroordelen om de au-
thentieke akte te verlijden betreffende de op 30 oktober 1998 gesloten verkoop van het 
onroerend goed, gelegen in de Tour Petit Château-straat, 2, te Zinnik en om haar te doen 
veroordelen om hen een schadevergoeding van 2.500,00 euro te betalen, de tegen de ei-
sers ingestelde tegenvordering van de eerste verweerster gegrond had verklaard en, alvo-
rens recht te doen, een deskundige had aangewezen met de opdracht om met name de 
waardevermindering van dat pand te ramen die te wijten is aan de door de eisers uitge-
voerde werkzaamheden, met dien verstande dat de deskundige niet de eventuele meer-
waarde dient te ramen die het pand ten gevolge van die werkzaamheden van de eiseres ge-
kregen heeft, verwijst de zaak naar de eerste rechter en veroordeelt de eisers in de appel-
kosten van de eerste verweerster op de volgende gronden:

"De litigieuze verkoop was gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de machti-
gingen zouden worden verleend die vereist waren omdat over de goederen van de verko-
per een voorlopig bewindvoerder was aangesteld; (...) met toepassing van artikel 1176 van 
het Burgerlijk Wetboek wordt de voorwaarde voor onvervuld gehouden, wanneer het ze-
ker is dat de toekomstige en onzekere gebeurtenis die de voorwaarde inhoudt, niet zal 
plaatshebben; (...) het overlijden van de verkoper maakt, wanneer dit plaatsvindt vooraleer 
de vereiste machtigingen verkregen of zelfs maar aangevraagd zijn, de verkoopovereen-
komst waaraan de voorwaarde verbonden was, ongeldig; (...) (de eisers) kunnen zich niet 
op de litigieuze voorlopige overeenkomst beroepen om (de eerste verweerster) te dwingen 
tot het verlijden van de authentieke akte en zij kunnen evenmin betogen dat G. H. ander-
mans zaak heeft vermaakt (aan de eerste verweerster); (...) bij ontstentenis van een rechts-
geldige eigendomsovergang is het laatste pand immers niet uit het vermogen van de erfla-

3 Ibid.
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ter getreden waarin het zich diens overlijden bevond", en vervolgens dat "(de eerste ver-
weerster) terecht opmerkt dat (de eisers) noch de vereiste bekwaamheid noch het vereiste 
belang hebben om de vernietiging van het bijzonder legaat te vorderen, daar zij noch de 
wettelijke noch de testamentaire erfgenamen van G. H. zijn".

Grieven
Krachtens 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 voorlopig bewind-
voerder toegevoegd worden".

Tenzij  de  vrederechter  de  bevoegdheid  van  de  bewindvoerder  beperkt  heeft,  heeft 
laatstgenoemde de opdracht de goederen van de te beschermen persoon te beheren en hem 
in alle rechtshandelingen betreffende die goederen te vertegenwoordigen ten aanzien van 
derden; hij is dus de, ongetwijfeld gerechtelijke, lasthebber van de beschermde persoon, 
wiens bevoegdheden en plichten gelijkstaan met die van een gewone lasthebber, onder 
voorbehoud van de bijzondere regels van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek. Hoe-
wel de beschermde persoon de handelingen niet kan verrichten waarmee de bewindvoer-
der is belast, en evenmin zijn toestemming dient te geven voor de aanwijzing van die be-
windvoerder, toch is hij in juridisch opzicht gebonden door de handelingen die de bewind-
voerder, overeenkomstig artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek binnen het kader van 
zijn opdracht en overeenkomstig die opdracht heeft verricht, ook al bezit de bewindvoer-
der een wettelijke lastgeving: hij verricht de handelingen waarmee hij is belast of die hij 
met betrekking tot de goederen van de beschermde persoon en voor diens rekening mag 
verrichten, en laatstgenoemde is bijgevolg rechtstreeks verbonden ten aanzien van de me-
decontractant.

Die  bevoegdheid om de beschermde persoon te  vertegenwoordigen en te  verbinden 
volgt uitdrukkelijk uit artikel 488, f), §2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens  het  tweede  lid,  b),  van  die  bepaling  mag  de  voorlopige  bewindvoerder 
slechts handelen met de bijzondere machtiging van de vrederechter wanneer één of meer 
onroerende goederen van de beschermde persoon moeten worden vervreemd.

Blijkens de vaststellingen van het arrest evenwel had de tweede verweerster om die 
machtiging verzocht en was zij gemachtigd om met name die onroerende goederen uit de 
hand te verkopen.

De tweede verweerster heeft een notaris gelast met de opmaak van een verkoopakte die 
is ondertekend zowel door haar zelf, handelend als lasthebber van wijlen G. H. die zij 
rechtsgeldig vertegenwoordigde bij deze onderhandse verkoopakte, die door de optreden-
de notaris was opgesteld en voor hem was verleden, als door de eisers.

Krachtens de artikelen 1582 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek was de verkoop vol-
trokken tussen de partijen, namelijk tussen de verkoper, vertegenwoordigd door zijn last-
hebber, en de kopers, aangezien de partijen akkoord gingen over de zaak en de prijs. Van-
af dat tijdstip had het verkochte goed het vermogen van de verkoper verlaten en was het in 
dat van de kopers overgegaan.

De verkoopakte bevatte inderdaad een beding naar luid waarvan die verkoop, gelet op 
het feit dat aan de verkoper een voorlopig bewindvoerder was toegevoegd, onderworpen 
was aan de opschortende voorwaarde dat de nodige machtigingen zouden worden verkre-
gen.

Volgens artikel 1175 van het Burgerlijk Wetboek moet iedere voorwaarde vervuld wor-
den op zodanige wijze als partijen het waarschijnlijk gewild en verstaan hebben. Artikel 
1176 preciseert  dat,  wanneer die  partijen geen termijn  bepaald hebben waarbinnen de 
voorwaarde moest worden vervuld, zij altijd kan worden vervuld, behalve wanneer het ze-
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ker is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben. En artikel 1181, inzonderheid tweede lid, 
bepaalt voorts dat enkel de uitvoering van de onder opschortende voorwaarde aangegane 
verbintenis niet mogelijk is dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad.

Daarentegen schort de voorwaarde noch het ontstaan van de overeenkomst noch dat 
van de verbintenis op: wanneer deze wordt aangegaan krachtens een overeenkomst onder 
opschortende voorwaarde, bestaat de overeenkomst, ook al is de uitvoering van de verbin-
tenis opgeschort. De overeenkomst heeft bijgevolg uitwerking, zelfs pendente conditione, 
en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien zijn niet "eventueel", maar integen-
deel volkomen geldig en effectief, en zij heeft de rechtsgevolgen die de wet eraan ver-
bindt. De vervulling van de voorwaarde heeft enkel tot gevolg dat de verbintenis zonder 
meer moet worden nagekomen. 

De niet-vervulling van de opschortende voorwaarde heeft, in tegenstelling tot de ver-
vulling ervan, niet de bij artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde terugwerken-
de kracht, daar die niet-vervulling niet tot gevolg heeft dat de overeenkomst met terug-
werkende kracht verdwijnt. Zij houdt slechts op te bestaan voor de toekomst maar moet 
daarentegen haar volle uitwerking krijgen tot en met het tijdstip waarop de gebeurtenis 
plaatsvindt waardoor de voorwaarde niet in vervulling gaat.

Daaruit volgt dat, wanneer een onroerend goed van een persoon aan wie met toepassing 
van artikel 488bis, a), van het Burgerlijk Wetboek een voorlopig bewindvoerder is toege-
voegd, overeenkomstig artikel 488bis, f) van dat wetboek verkocht wordt door die be-
windvoerder, handelend in de hoedanigheid van lasthebber van de beschermde persoon, 
die verkoop ten volle geldig is vanaf het sluiten van de onderhandse akte waarbij de par-
tijen akkoord gaan over de zaak en over de prijs, de beschermde persoon bindt en het ver-
kochte goed onmiddellijk uit zijn vermogen doet treden, ook al is de verkoop onderwor-
pen aan de opschortende voorwaarde dat de bevoegde vrederechter de verkoopakte goed-
keurt op een verzoekschrift dat de voorlopig bewindvoerder aan hem dient te richten.

Zelfs al zou moeten worden aangenomen dat het overlijden van de beschermde persoon 
tot gevolg heeft dat de in de verkoopakte bedongen opschortende voorwaarde onvervuld 
blijft, heeft die akte reeds vanaf de ondertekening ervan door de lasthebber van de verko-
per en door de kopers, onmiddellijk tot gevolg dat het verkochte goed het vermogen van 
de beschermde persoon verlaat, aangezien de niet-vervulling van de voorwaarde niet te-
rugwerkt in de tijd, zodat het goed niet naar dat vermogen is kunnen terugkeren tijdens het 
leven van de verkoper en het door laatstgenoemde gedane legaat van die zaak dan betrek-
king heeft op een zaak die hem niet langer toebehoort; dat legaat is vanaf de onderteke-
ning van de voorlopige verkoopovereenkomst niet langer geldig gelet op artikel 1021 van 
het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat, "wanneer de erflater eens anders zaak vermaakt 
heeft, is het legaat nietig, onverschillig of de erflater al dan niet geweten heeft dat de zaak 
hem niet behoorde"; en, aangezien de niet-vervulling van de voorwaarde waaraan de ver-
koop onderworpen was, niet terugwerkt in de tijd, kan het legaat dat wegens die verkoop 
ongeldig geworden is, geen enkele uitwerking meer hebben.

Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster in de hoedanigheid van voorlopig be-
windvoerder van wijlen G. H. is aangewezen, dat zij gemachtigd werd om het litigieuze 
pand dat voordien bij bijzonder legaat in een testament voor de eerste verweerster was be-
stemd, met name uit de hand te verkopen. De tweede verweerster heeft dus in de hoeda-
nigheid van lasthebber van de eigenaar van het goed met de eisers de verkoop gesloten 
waarvan de onderhandse akte door de notaris was opgemaakt; die verkoop was tussen de 
partijen geldig vanaf het sluiten ervan en had tot gevolg dat het goed op dat ogenblik ver-
dween uit het vermogen van de beschermde persoon, zodat het door laatstgenoemde ten 
voordele van de eerste verweerster gemaakte bijzonder legaat nietig werd of in elk geval 
zijn bestaansreden verloor en ongeldig werd. De invoeging van een opschortend beding in 
de verkoopakte, namelijk de machtiging of de goedkeuring van de akte door de bevoegde 
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vrederechter, heeft geen enkele invloed gehad op het bestaan van de overeenkomst, de er-
uit voortvloeiende verbintenissen en de wettelijke gevolgen ervan.

Aangezien de akte voltrokken was vanaf het sluiten ervan, en de verkoop van het on-
roerend goed tot gevolg had alsook de verdwijning van dit goed uit het vermogen van de 
door zijn lasthebber vertegenwoordigde verkoper, kon alleen de uitvoering van de akte 
opgeschort worden wegens het daarin in overeenstemming met de artikelen 488bis, f) en 
g), van het Burgerlijk Wetboek, 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek opgeno-
men beding. Het overlijden van de beschermde persoon, pendente conditione, werkte niet 
terug in de tijd, het ontnam met name niet de wettelijke gevolgen aan de verkoopakte van 
30 oktober 1998 en gaf evenmin aan het bijzonder legaat ten voordele van de eerste ver-
weerster de geldigheid terug, die het verloren had door de verkoopakte die immers tot ge-
volg had dat het litigieuze pand ten opzichte van de erflater andermans zaak werd, aange-
zien het legaat met toepassing van artikel 1021 van het Burgerlijk Wetboek reeds vanaf de 
verkoop nietig geworden was.

Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat, ofschoon de tweede verweerster, met de ver-
eiste machtiging van de bevoegde vrederechter, in haar hoedanigheid van wettelijk last-
hebber van de verkoper, wijlen G. H., met de eisers een verkoopovereenkomst gesloten 
had met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp van een bijzonder legaat ten gunste 
van de eerste verweerster, dat onroerend goed nooit uit het vermogen van de verkoper had 
verlaten en nooit in eigendom op de eisers was overgegaan, zodat het bijzonder legaat 
volkomen rechtsgeldig was en de eisers geen enkel recht op dat goed konden doen gelden, 
omdat de opschortende voorwaarde waaraan de verkoop onderworpen was, niet vervuld 
was, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de in het middel aangegeven bepalin-
gen schendt, meer bepaald de artikelen 488bis, f) en g), 1021, 1134, 1175, 1176, 1179, 
1589, 1991 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 1186 en 1193bis van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 488bis, d), derde lid, 488bis, f), inzonderheid §1 en 3, 488bis, g), voor de 

wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003, 1382, 1383, 1991 en 1992 van het Burgerlijk 
Wetboek;

- de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, voor de wijziging ervan 
bij de wetten van 3 mei 2003 en 29 april 2001;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft aangenomen dat (de eisers), die een in oprichting zijnde bvba 'B en G' 

vertegenwoordigden", "bij een onderhandse voorlopige verkoopovereenkomst van 30 ok-
tober 1998", "onder meer een onroerend goed, gelegen in de Tour Petit Château-straat, 2, 
te Zinnik kochten voor de prijs van 1.100.000 frank, onder de opschortende voorwaarde 
dat de nodige machtigingen zouden worden verkregen gelet op het feit dat aan de verko-
per een voorlopig bewindvoerder was toegevoegd", verwerpt vervolgens het de door de 
eisers tegen de tweede verweerster ingestelde vordering tot tussenkomst en veroordeelt 
hen in de appelkosten van laatstgenoemde, begroot op het bedrag van 466,05 euro, op de 
volgende gronden:

"Op 2 oktober 1998 verzoekt (de tweede verweerster) de notaris Bricourt de voorlopige 
verkoopovereenkomsten voor te bereiden betreffende de verschillende onroerende goede-
ren van G. H. en haar de 'ontwerpakten met de opschortende voorwaarde van de goedkeu-
ring van de vrederechter' toe te zenden; op 23 november 1998 verzoekt zij de notaris haar 
de voorlopige verkoopakte toe te zenden betreffende het pand in de Tour Petit Château-
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straat, nr. 1, die niet bij haar correspondentie hoorde; (...) deze, door haar ondertekende 
voorlopige verkoopakte was noodzakelijkerwijze bij haar toegekomen na 23 november 
1998; (...) het staat vast dat zij nooit de bij artikel 488bis, g), tweede lid, van het Burger-
lijk Wetboek vereiste authentieke ontwerpakte ontvangen heeft; (...) het enige probleem 
waarom de tweede (verweerster), qualitate qua, in het geding wordt betrokken is derhalve 
de nalatigheid waarvan zij blijk had kunnen geven door geen stappen te ondernemen tot 
het overlijden van de persoon over wie zij het voorlopig bewind voerde; (...) de eisers be-
wijzen aan de hand van geen enkel stuk van hun dossier dat ze haar ook maar enige herin-
nering hebben gestuurd of haar in gebreke hebben gesteld om de authentieke verkoopakte 
te verlijden; (...) tevens blijkt dat de notaris haar niet het ontwerp van verkoopakte heeft 
toegezonden die zij hem verzocht op te maken 'om gevoegd te worden bij het verzoek tot 
machtiging tot verkoop' uit de hand (...); het getalm om de procedure tot een goed einde te 
brengen tussen de ontvangst van de litigieuze voorlopige verkoopakte, eind november 
1998, en het overlijden op 3 maart 1999 is vooral te verklaren door het feit dat noch de 
kopers noch de optredende notaris gedurende die tijdsspanne van zich iets hebben laten 
horen".

Grieven
Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig aan te nemen dat de onderhandse verkoopakte betreffende het litigi-

euze pand is ondertekend op 30 oktober 1998, maar dat de tweede verweerster deze niet-
temin pas eind november 1998 ontvangen heeft, zodat de door de verweerster veroorzaak-
te vertraging om de procedure tot een goed einde te brengen niet als een fout kan worden 
aangemerkt gelet op de laattijdige ontvangst van de akte. Die tegenstrijdigheid tussen de 
gronden van het arrest staat gelijk met een gebrek aan redengeving en levert een schen-
ding op van artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 488bis, g), eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was 

op het geschil, bepaalde dat "er wordt overgegaan tot de openbare verkoping van de on-
roerende goederen in aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder ten overstaan van 
de vrederechter van het kanton waar de goederen zich bevinden; De voorlopige bewind-
voerder kan de vrederechter verzoeken om een machtiging tot verkoop uit de hand. Die 
machtiging wordt verleend als het belang van de beschermde persoon het vereist". Het 
tweede lid bepaalt dat "de machtiging van de vrederechter uitdrukkelijk moet vermelden 
waarom de verkoop uit de hand het belang dient van de beschermde persoon. Deze ver-
koop moet plaatsvinden overeenkomstig het ontwerp van verkoopakte opgesteld door een 
notaris en aanvaard door de vrederechter".

Die bepaling vereist niet dat de akte die de voorlopige bewindvoerder aan de bevoegde 
vrederechter voorlegt een authentieke akte is, maar enkel dat het een door een notaris op-
gemaakt ontwerp van verkoopakte is.

De op 30 oktober 1998 ondertekende akte beantwoordt evenwel, en het arrest aanvaardt 
dit althans impliciet, aangezien het vermeldt dat de door de partijen ondertekende voorlo-
pige verkoopakte door toedoen van de notaris is toegezonden aan de tweede verweerster 
die hem samen met de eisers heeft ondertekend, ook al was hij niet in een authentieke 
vorm opgemaakt, aan de vereisten van artikel 488bis, g), tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek.

Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de verweerster het verzoek om machtiging 
tot verkoop uit de hand van het litigieuze pand niet aan de bevoegde vrederechter kon 
voorleggen omdat zij enkel over de onderhandse verkoopakte en niet over een authentieke 
akte beschikte, en dat zij, door de machtigingsprocedure aldus niet te bespoedigen, geen 
tekortkoming  heeft  begaan,  aan  de  wet  een  voorwaarde  toevoegt  die  deze  niet  bevat 
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(schending van de artikelen 488bis, d), derde lid, 488is, f) en 488bis, g), voor de wijziging 
ervan bij de wet van 3 mei 2003 en, voor zoveel nodig, 1186 en 1193bis van het Gerech-
telijk Wetboek).

Derde onderdeel
De gerechtelijke lastgeving aan de voorlopige bewindvoerder van een beschermde per-

soon met het oog op het beheer van diens goederen impliceert dat hij met zorg handelt, 
zowel in het belang van de beschermde persoon als in dat van de derden met wie hij con-
tracteert in diens naam en voor diens rekening.

Wanneer hij vindt dat de onderhandse verkoop van de onroerende goederen de belan-
gen van degene over wie hij het bewind voert beter dient, hij de bij artikel 488bis, f) ver-
eiste voorafgaande machtiging van de vrederechter heeft verkregen en met een derde een 
onderhandse verkoopovereenkomst heeft gesloten, vooral als deze een opschortend be-
ding bevat betreffende de machtiging bedoeld in artikel 488bis, g), houdt dat artikel voor 
hem de precieze verplichting in om die machtiging onverwijld aan te vragen en daarbij in-
zonderheid de bedingen van het door hem ondertekende contract na te leven.

Het betreft hier een welbepaalde verplichting die de wet aan de voorlopige bewindvoer-
der oplegt en die, zelfs als daarbij geen enkele termijn in het bijzonder wordt bepaald, met 
een bijzondere zorg moet worden nagekomen, te meer daar het Wetboek van de registra-
tierechten vereist dat de authentieke verkoopakte wordt opgemaakt en de rechten betaald 
binnen vier maanden na het sluiten van de verkoop.

Elke niet-nakoming van een welbepaalde, bij wet opgelegde verplichting levert een fout 
op aan de zijde van degene die zich eraan schuldig maakt en verplicht hem tot vergoeding 
van de schade die het gevolg is van die fout, die hoe dan ook een tekortkoming oplevert 
aan de algemene plicht tot voorzichtigheid en zorgvuldigheid.

Daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat de tweede verweerster, toen zij als voorlo-
pig bewindvoerder van de goederen van wijlen G. H., blijkens de onderhandse akte van 
30 oktober 1998, een aan laatstgenoemde toebehorend pand op diens naam en voor diens 
rekening aan de eisers heeft verkocht, verzuimd heeft bij de bevoegde vrederechter een 
verzoek in te dienen tot machtiging om dat goed uit de hand te verkopen, en dat de be-
schermde persoon overleden was op 9 maart 1999, dus meer dan vier maanden na het slui-
ten van de verkoop zonder dat de verweerster de procedure bespoedigd heeft, niettemin 
beslist dat aan die voorlopige bewindvoerder geen enkele fout kan worden verweten, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt en artikel 488bis, g) van het Burgerlijk Wetboek, 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003 schendt, alsook de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, de artikelen 1991 en 1992 van 
dat wetboek en de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, voor de wijzi-
ging ervan bij de wetten van 3 mei 2003 en 29 april 2001.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ofschoon de opschortende voorwaarde het bestaan van een overeenkomst niet 

in het gedrang brengt, heeft zij toch tot gevolg dat de uitvoering van de verbinte-
nis waaraan zij verbonden is, opgeschort wordt. In geval van verkoop onder op-
schortende voorwaarde wordt de verplichting van de verkoper om de eigendom 
op de koper over te dragen opgeschort tot de voorwaarde vervuld is. Daaruit 
volgt dat, zolang de voorwaarde hangende is, de eigendom niet op de koper over-
gaat.

Wanneer de opschortende voorwaarde niet meer kan vervuld worden, houdt de 
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overeenkomst vanaf dat ogenblik op te bestaan en blijft de onder voorwaarde 
aangegane verbintenis onuitgevoerd.

Het middel, dat betoogt dat de verkoop onder opschortende voorwaarde vol-
trokken is vanaf het sluiten ervan en reeds vanaf dat ogenblik tot gevolg heeft dat 
het verkochte goed het vermogen van de verkoper verlaat, faalt naar recht.

Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest heeft zonder tegenstrijdigheid kunnen beslissen, enerzijds, dat de li-

tigieuze onderhandse voorlopige verkoopakte is ondertekend op 30 oktober 1998 
en, anderzijds, dat de tweede verweerster die voorlopige verkoopakte pas eind 
november 1998 heeft ontvangen, zodat de aan haar verweten vertraging niet als 
een fout kan worden aangemerkt.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Krachtens het op het geschil toepasselijke artikel 488bis, g), van het Burgerlijk 

Wetboek kan de voorlopige bewindvoerder die een onroerend goed van de be-
schermde persoon wil  verkopen, aan de vrederechter  een verzoek richten om 
machtiging tot verkoop uit de hand en de machtiging wordt verleend indien het 
belang van de beschermde persoon het vereist.

Naar luid van de laatste zin van het tweede lid van die bepaling, moet deze 
verkoop plaatsvinden overeenkomstig het  ontwerp van verkoopakte opgesteld 
door een notaris en aanvaard door de vrederechter.

Het ontwerp van verkoopakte, dat door een notaris is opgesteld in de zin van 
deze bepaling, is het ontwerp van authentieke verkoopakte.

Het onderdeel dat betoogt dat een "onderhandse verkoopakte" beantwoordt aan 
de vereisten van het bovenaangehaalde artikel 488bis, g), tweede lid, faalt naar 
recht.

Derde onderdeel
Geen van de in dit onderdeel aangewezen wetsbepalingen legt aan de voorlopi-

ge bewindvoerder van de beschermde persoon de verplichting op om de machti-
ging van de vrederechter om een aan die persoon toebehorend onroerend goed 
bij onderhandse akte te verkopen aan te vragen binnen een bepaalde termijn. 

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt in zoverre naar recht.
Het arrest vermeldt dat "de persoon over wie een voorlopig bewindvoerder 

was aangesteld, was eigenaar van verschillende onroerende goederen, waarvan 
sommige wel en andere niet verhuurd waren en waarvan de verkoop aangewezen 
was; dat het, gelet op het aantal en het uiteenlopend karakter van de te beheren 
goederen, die een bron van problemen vormden, verantwoord kan zijn dat de 
voorlopige bewindvoerder niet om de vereiste machtiging heeft verzocht voor 
het overlijden van de beschermde persoon (en) dat zijn getalm om de procedure 
tot een goed einde te brengen tussen de ontvangst van de litigieuze voorlopige 
verkoopakte eind november 1998 en het overlijden op 3 maart 1999 des te meer 
te verklaren is daar noch de kopers noch de notaris gedurende die tijdsspanne 
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van zich iets hebben laten horen".
Op grond van die vaststellingen heeft het arrest wettig kunnen beslissen dat de 

tweede verweerster zich aan geen enkel foutief verzuim schuldig had gemaakt.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

27 juni 2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  de h. 
Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
T'Kint, Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 418

VAKANTIEKAMER - 1 juli 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TAALGEBRUIK - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK TE BRUSSEL - VERZOEK OM TAALWIJZIGING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK TE BRUSSEL - VERZOEK OM 
TAALWIJZIGING

1º  en  2°  De  veroordeelde  die  is  opgesloten  in  een  gevangenis  van  het  administratief  
arrondissement  Brussel-Hoofdstad,  geniet  eveneens  van  de  regel  volgens  welke  de 
veroordeelde die gedetineerd is in een gevangenis in het Franse taalgebied, in de taal  
van zijn keuze kan worden berecht wanneer de beslissing die hem tot de zwaarste straf  
heeft  veroordeeld in het  Nederlands werd gewezen1 (Impliciete oplossing).  (Art.  23ter 
Taalwet Gerechtszaken)

(Procureur des Konings te Brussel T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0903.F)

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

bank te Brussel van 3 juni 2008.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Het openbaar ministerie heeft een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 1 juli 2008 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 418.
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Naar luid van artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betref-
fende de externe rechtspositie van de veroordeelden, worden de cassatiemiddelen 
voorgesteld in een memorie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet toe-
komen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

De eiser heeft zijn cassatieberoep op 4 juni 2008 ingesteld. Het Hof kan bijge-
volg geen acht slaan op de memorie die op dinsdag 10 juni 2008 is ingekomen, 
dit is zes dagen na die datum.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

1 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal.

Nr. 419

VAKANTIEKAMER - 1 juli 2008

1º UITLEVERING - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - AANHOUDING EN OVERDRACHT - 
VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK 
TOT AANHOUDING EN OVERDRACHT - UITVOERBAARVERKLARING - NIEUWE TITEL VAN HECHTENIS

2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - MISDAAD TEGEN HET 
INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - AANHOUDING EN 
OVERDRACHT - VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
- VERZOEK TOT AANHOUDING EN OVERDRACHT - UITVOERBAARVERKLARING - NIEUWE TITEL VAN 
HECHTENIS

1º en 2° Wanneer de raadkamer, met toepassing van artikel 13, §1 en 2 Wet 29 maart  
2004  betreffende  de  samenwerking  met  het  Internationaal  Strafgerechtshof  en  de  
internationale  straftribunalen,  het  verzoek  van  het  Internationaal  Strafgerechtshof  tot  
aanhouding  en  overdracht  van  de  verdachte,  uitvoerbaar  heeft  verklaard,  en  deze  
beschikking hem werd betekend, komt een nieuwe hechtenistitel  in de plaats van het  
bevel tot aanhouding dat door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 14, §2  
van de voormelde wet is uitgevaardigd. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0971.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met het nummer 2194 van Hof 

van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 juni 2008.
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De eiser voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest bevestigt de beschikking van de raadkamer van 26 mei 

2008 waarbij de voorlopige aanhouding van de eiser, met toepassing van artikel 
14, §4, van de Wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het In-
ternationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, wordt gehand-
haafd.

Bij beschikking van 13 juni 2008, heeft de raadkamer, met toepassing van arti-
kel 13, §1 en 2, van de voormelde wet, het van het Internationaal Strafgerechts-
hof uitgaande verzoek tot aanhouding en overdracht van de eiser van 10 juni 
2008, uitvoerbaar verklaard. Deze beschikking werd hem op 13 juni 2008 bete-
kend.

Daaruit volgt dat een nieuwe hechtenistitel in de plaats komt van het bevel tot 
aanhouding dat door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd.

Het wegvallen van de door de eiser bekritiseerde hechtenistitel ontneemt elke 
bestaansreden aan het cassatieberoep tegen de beslissing die, binnen de bij arti-
kel 14, §4, van de voormelde wet vastgelegde grenzen, uitspraak heeft gedaan 
over de wettigheid van die titel.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser die geen verband 
houdt  met  de  omstandigheid dat  het  cassatieberoep geen bestaansreden  meer 
heeft.

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

1 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 420

VAKANTIEKAMER - 1 juli 2008

1º UITLEVERING - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - VERZOEK TOT AANHOUDING EN 
OVERDRACHT - UITVOERBAARVERKLARING - VOORWAARDE - VOORAFGAAND VERHOOR VAN DE 
GEZOCHTE PERSOON

2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - MISDAAD TEGEN HET 
INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF - VERZOEK TOT 
AANHOUDING EN OVERDRACHT - UITVOERBAARVERKLARING - VOORWAARDE - VOORAFGAAND 
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VERHOOR VAN DE GEZOCHTE PERSOON

1º en 2° Noch de artikelen 55.2, 59.1 en 59.2 van het Statuut inzake het Internationaal  
Strafgerechtshof  van  17  juli  1998,  noch  artikel  13,  §1  en  2  Wet  29  maart  2004 
betreffende  de  samenwerking  met  het  Internationaal  Strafgerechtshof  en  de 
internationale  straftribunalen,  noch  enige  andere  bepaling,  leggen  op  de  gezochte 
persoon  te  horen  nog  vóór  de  beschikking  die  het  verzoek  van  het  Internationaal  
Strafgerechtshof tot aanhouding en overdracht uitvoerbaar verklaart.

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0987.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met het nummer 2413 van het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 juni 2008. 
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 23 mei 2008 heeft het Internationaal Strafgerechtshof tegen de eiser een 

bevel tot aanhouding uitgevaardigd wegens misdaden tegen de mensheid en oor-
logsmisdaden, gepleegd tussen 24 oktober 2002 en 16 maart 2003 in de Centraal-
Afrikaanse Republiek. Dezelfde dag heeft het de Belgische autoriteiten een ver-
zoek tot voorlopige aanhouding van betrokkene toegezonden.

Op 25 mei 2008 heeft de onderzoeksrechter te Brussel, met toepassing van ar-
tikel 14, §2, van de Wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met 
het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, tegen de 
eiser een bevel tot aanhouding uitgevaardigd, na hem te hebben gehoord.

Op 10 juni 2008 heeft het Internationaal Strafgerechtshof een bevel tot aan-
houding uitgevaardigd ter vervanging van dat van 23 mei 2008, en dit voor de-
zelfde  feiten,  tijdens  hetzelfde  tijdvak,  met  toevoeging van  twee  aanvullende 
punten van beschuldiging wegens doodslag, onder de dubbele kwalificatie van 
misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

Op 11 juni 2008 werd dit bevel aan de Belgische autoriteiten toegezonden ter 
fine van de aanhouding en de overdracht van de eiser aan het Hof.

Bij beschikking van 13 juni 2008, heeft de raadkamer, met toepassing van arti-
kel 13, §§1 en 2, van de Wet van 29 maart 2004, het verzoek tot aanhouding en 
overdracht van de eiser uitvoerbaar verklaard, zonder deze te hebben gehoord.

Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 55.2, 59.1 en 59.2 schendt van het 
Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het Internationaal Strafgerechtshof, 
betreffende het recht van verdediging, de artikelen 89 tot 91 van het voormelde 
Statuut, betreffende de stukken die door de verzoekende overheid moeten wor-
den voorgelegd, en artikel 13, §§1 en 2, van de Wet van 29 maart 2004 betref-
fende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internatio-
nale straftribunalen, inzake de procedure van uitvoerbaarverklaring.

Hij voert aan dat de rechtsplegingen betreffende de voorlopige aanhouding en 
de overdracht, verschillend zijn en op zichzelf staan. Hij leidt daaruit af dat de 
vervolgde  persoon  overeenkomstig  de  bepalingen  van  het  voormelde  Statuut 
moet worden gehoord op het ogenblik van het verzoek tot overdracht, volgende 
op het verzoek tot voorlopige aanhouding, en dat de stukken tot staving eveneens 
tijdens de tweede rechtspleging moeten worden voorgelegd.

Noch de artikelen 55.2, 59.1 en 59.2 van het Statuut inzake het Internationaal 
Strafgerechtshof, noch artikel 13, §§1 en 2, van de Wet van 29 maart 2004, noch 
enige andere bepaling, vereisen dat de opgespoorde persoon moet worden ge-
hoord nog vóór de beschikking die het verzoek tot aanhouding en overdracht uit-
voerbaar verklaart.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Voor het overige verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht, 

door te oordelen dat de stukken tot staving, die in artikel 91 van het Statuut inza-
ke het Internationaal Strafgerechtshof zijn bedoeld, werden bezorgd.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest het recht van verdediging van de eiser te misken-

nen en artikel 13, §4, van de Wet van 29 maart 2004 te schenden, door niet te 
antwoorden op zijn conclusie betreffende de niet-eerbiediging van de individuele 
waarborgen door de beschikking die het verzoek tot aanhouding en overdracht 
uitvoerbaar verklaart op grond van het tweede bevel tot aanhouding uitgaande 
van het Internationaal Strafgerechtshof.

Door te vermelden dat artikel 13 van de Wet van 29 maart 2004 niet voorziet 
in een verhoor voorafgaand aan de beschikking tot uitvoerbaarverklaring, omkle-
den de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze 
deze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advo-
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caat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 421

  
VAKANTIEKAMER - 8 juli 2008

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN VAN HET RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN 
BEROEP - VOORZITTER - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS GEWETTIGDE 
VERDENKING - KLAGER - HOEDANIGHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN

2º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN VAN HET RECHTSGEBIED VAN HET HOF 
VAN BEROEP - VOORZITTER - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS GEWETTIGDE 
VERDENKING - KLAGER - HOEDANIGHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN

1º en 2° De klager beschikt niet  over de vereiste hoedanigheid om een vordering in te  
dienen tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking aan de voorzitter van 
de Tuchtraad voor advocaten van het rechtsgebied van het hof van beroep.  (Art. 650 
Ger.W.)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door meester Philippe Snoeks, advocaat bij de 

balie te Antwerpen, ondertekende akte die op 23 juni 2008 ter griffie van het Hof 
is ingekomen, vordert de verzoeker dat, op grond van de artikelen 648 en volgen-
de van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak tussen de verzoeker en meester Ka-
thryn Verhulst,  zou worden onttrokken aan meester  Marc Wagemans,  in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de Tuchtraad van advocaten van het rechtsge-
bied van het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De onttrekking van de zaak aan de rechter wegens één van de redenen die bij 

artikel 648 van het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald, kan alleen worden gevor-
derd door een partij of, in de gevallen die bij wet zijn bepaald, door het openbaar 
ministerie.

Als klager heeft de verzoeker niet de vereiste hoedanigheid om een dergelijke 
vordering in te stellen.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
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Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

8 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. P. Snoeks, Antwerpen.

Nr. 422

VAKANTIEKAMER - 8 juli 2008

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK TOT WRAKING - REDENEN - TWEEDE VERZOEK - 
REDENEN TOT WRAKING DIE DE EISER TOT WRAKING REEDS BEKEND WAREN OP HET OGENBLIK VAN 
HET EERSTE VERZOEK - ONTVANKELIJKHEID

Alle redenen tot wraking die op een bepaald ogenblik bestaan en de eiser tot wraking dan  
bekend zijn, moeten tezelfdertijd worden voorgedragen; de eiser is niet ontvankelijk een  
tweede wraking  voor  te  dragen om feiten die hem bekend waren toen hij  de  eerste  
wraking voordroeg. (Artt. 833 en 842 Ger.W.)

(A.)

ARREST

(A.R. C.08.0285.N)

I. VORDERING
Het verzoek tot wraking is neergelegd op de griffie van het Arbeidshof te Ant-

werpen op 23 juni 2008. Het is ondertekend door een advocaat die meer dan tien 
jaar bij de balie is ingeschreven.

De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft op 23 juni 2008 de bij ar-
tikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring 
gedaan. Hij weigert zich van de zaak te onthouden.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het Hof heeft bij arrest van 2 juni 2008, C.08.0215.N, een eerste door de ei-

ser tegen de raadsheer in sociale zaken R. voorgedragen wraking wegens schijn 
van partijdigheid verworpen. De eiser draagt nu een nieuwe wraking tegen de-
zelfde raadsheer voor op grond van middelen die hij bij zijn eerste wraking niet 
ontvankelijk had aangevoerd en voegt daarbij stukken die deze middelen moeten 
staven.

2. De eiser verzoekt bovendien in ondergeschikte orde het Hof het Grondwet-
telijk Hof een prejudiciële vraag te stellen aangaande het artikel 81 Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de samenstelling van de arbeidsrechtbank, samen met arti-
kel 201 van dat wetboek betreffende de voordracht van raadsheren in sociale za-
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ken door de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers en zelf-
standigen.

3. Overeenkomstig artikel 833 Gerechtelijk Wetboek, moet hij die een wraking 
wil voordragen, dit doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen 
van wraking later zijn ontstaan en, indien de zaak bij verzoekschrift is ingeleid, 
alvorens op het verzoekschrift een beschikking is gegeven. Anderzijds bepaalt 
artikel 842 Gerechtelijk Wetboek dat het vonnis of arrest dat een vordering tot 
wraking van een rechter heeft verworpen, niet belet dat een nieuwe vordering 
wordt ingesteld wegens feiten die zich sedert de uitspraak voorgedaan hebben.

4. Uit de artikelen 833 en 842 Gerechtelijk Wetboek volgt noodzakelijk dat 
alle redenen tot wraking die op een bepaald ogenblik bestaan en de eiser tot wra-
king dan bekend zijn, tezelfdertijd moeten worden voorgedragen; hij is niet ont-
vankelijk een tweede wraking voor te dragen om feiten die hem bekend waren 
toen hij de eerste wraking voordroeg. 

5. Het nieuwe verzoek tot wraking houdt nog steeds verband met de hoedanig-
heid van raadsheer in sociale zaken van de genaamde R. De middelen die wor-
den aangevoerd zijn niet nieuw in de zin van artikel 842 Gerechtelijk Wetboek. 

De wraking is niet ontvankelijk.
6. Anderzijds is, overeenkomstig artikel 26, §2, 1°, Bijzondere Wet Arbitrage-

hof, thans Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie niet ertoe gehouden een pre-
judiciële vraag te stellen wanneer het de zaak niet kan behandelen onder meer 
om redenen van niet-ontvankelijkheid, tenzij, wanneer die redenen ontleend zijn 
aan normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van 
de prejudiciële vraag.

Daar de wraking niet ontvankelijk is en de verzoeker omtrent die niet-ontvan-
kelijkheid geen middel aanvoert, moest het Hof geen prejudiciële vraag stellen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder H.V.,  met kantoor te ,  aan om het arrest binnen 

achtenveertig uren aan de partijen en aan raadsheer in sociale zaken J.R. te bete-
kenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

8 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarne-
mend voorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  de h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. B. Siffert, Brussel en P. Cox, Tongeren.

Nr. 423

VAKANTIEKAMER - 15 juli 2008

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERZOEKEN TOT ELEKTRONISCH 
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TOEZICHT EN BEPERKTE HECHTENIS - STRAF VOOR ZEDENFEITEN - MET REDENEN OMKLEED ADVIES 
VAN EEN GESPECIALISEERDE DIENST - GEEN ADVIES - UITWERKINGEN

De  strafuitvoeringsrechtbank  die  de  verzoeken  tot  beperkte  detentie  en  elektronisch  
toezicht niet ontvankelijk  verklaart  alleen op grond dat het dossier geen met redenen 
omkleed  advies  van  een  dienst  of  een  persoon  bevat  die  gespecialiseerd  is  in  de  
diagnostische expertise van seksuele delinquenten, dat volgens de artikelen 32 en 49, §3  
Wet Strafuitvoering, bij het dossier moet worden gevoegd, verantwoordt haar beslissing 
niet naar recht1. 

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0984.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen met de nummers 08/0743 en 

08/0744, op 16 juni 2008 gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser heeft een verzoek tot beperkte detentie en een tweede verzoek tot 

elektronisch toezicht ingediend. De bestreden vonnissen verklaren beide vorde-
ringen niet ontvankelijk.

Middel 
Uit het onderling verband tussen de artikelen 32 en 49, §3, van de Wet van 17 

mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, volgt dat, 
wanneer de veroordeelde een vrijheidsstraf van meer dan drie jaar ondergaat, 
voor feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek, of feiten 
bedoeld in de artikelen 379 tot 387 van hetzelfde Wetboek, indien deze gepleegd 
werden op minderjarigen of met hun deelneming, het verzoek tot beperkte deten-
tie en elektronisch toezicht moet worden ingediend samen met een met redenen 
omkleed advies van een dienst of persoon die gespecialiseerd is in de diagnosti-
sche expertise van seksuele delinquenten.

Krachtens artikel 31, §1, van de voormelde wet, staat het aan de directeur om 
een dossier samen te stellen met, onder meer, het met redenen omkleed advies 
van een dienst of persoon die gespecialiseerd is in de diagnostische expertise van 
seksuele delinquenten.

De vonnissen stellen vast dat het dossier geen dergelijk advies bevat.
Door alleen op die grond de vorderingen tot voorwaardelijke invrijheidstelling 

en elektronisch toezicht niet ontvankelijk te verklaren, wat een element is dat de 
veroordeelde niet kan worden tenlastegelegd en dat hij niet kan verhelpen, en 

1 Zie Cass., 28 aug. 2007, A.R. P.07.1219.N., A.C. 2007, nr. 379.
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door te dezen geen enkel initiatief te nemen, verantwoordt de strafuitvoerings-
rechtbank haar beslissingen niet naar recht.

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

nietigde vonnissen.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samenge-

steld.

15 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe  –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal –  Advocaten: mrs. M. Obradovic, Nijvel, C. Hoffmann, Nijvel en T. Mo-
reau, Nijvel.

Nr. 424

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2008

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - GEADIEERD RECHTSCOLLEGE - 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTERS IN HANDELSZAKEN - PARTIJEN IN HET GEDING - 
GEVOLG

De  enkele  omstandigheid  dat  de  voorzitter  van  de  rechters  in  handelszaken  en  twee  
rechters in handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel in een geding voor  
die rechtbank betrokken zijn, is niet van aard om bij derden gewettigde verdenking van 
partijdigheid betreffende die rechtbank in het algemeen te doen rijzen;  op het eerste  
gezicht  blijft  het kennelijk  mogelijk  een kamer  van de Rechtbank van Koophandel  te  
Brussel  samen  te  stellen  met  rechters  in  handelszaken  tegen  wie,  in  de  gegeven 
omstandigheden, geen redelijke verdenking kan worden opgeworpen1. 

(I. T. T. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0298.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft, bij een met redenen omkleed door een advocaat onderte-

kend verzoekschrift, de onttrekking aan de Rechtbank van Koophandel te Brus-
sel gevraagd van de zaak waarin Trustcapital nv hem op 25 juni 2008 voor die 
rechtbank heeft gedagvaard, zaak die ook betrekking heeft op IPG International 
nv waarvan hijzelf aandeelhouder en tevens permanent vertegenwoordiger van 

1 Zie Cass., 1 juni 2007, A.R. C.07.0209.N, nr. 290.
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één van de bestuurders is, rolnummer A/A8/0455, ingeleid op de rechtszitting 
van 27 juni 2008. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.

Het Hof heeft bij arrest van 8 juli 2008 het verzoek niet kennelijk onontvanke-
lijk geoordeeld.

Overeenkomstig artikel  656, derde lid,  1°,  b,  Gerechtelijk Wetboek hebben 
mevrouw de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en twee 
met naam vermelde rechters in handelszaken bij die rechtbank op 15 juli 2008 op 
de uitgifte van het arrest een verklaring gesteld die ze medeondertekend hebben.

De beide niet-verzoekende partijen hebben op 17 juli 2008 ter griffie van het 
Hof conclusies neergelegd, die aan dit arrest zijn gehecht.

De verzoekende partij heeft op 18 juli 2008 ter griffie van het Hof een conclu-
sie neergelegd, die aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De conclusie van de verzoekende partij
1. De verzoekende partij vraagt, zo het Hof zou overwegen zijn conclusie uit 

het debat te weren, het Grondwettelijk Hof volgende prejudiciële vraag te stel-
len: 

"Is de bepaling van artikel 656,[derde lid,] 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
volgens dewelke enkel de niet-verzoekende partijen een zittingsdatum wordt me-
degedeeld, en niet aan de verzoekende partij, strijdig met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, en artikel 6 van het EVRM?".

2. Overeenkomstig artikel 656, derde lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek beveelt het 
Hof, wanneer het in de in artikel 648, 1 tot 3, bedoelde gevallen een verzoek tot 
onttrekking niet kennelijk onontvankelijk verklaart, de mededeling aan de niet-
verzoekende partijen van onder meer de termijn voor de neerlegging van hun 
conclusies ter griffie en dag van verschijning voor het Hof.

Deze bepaling heeft enkel betrekking op de niet-verzoekende partijen. De hun 
medegedeelde termijn voor de neerlegging van hun conclusie geldt niet voor de 
verzoeker tot onttrekking.

3. Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwet-
telijk Hof.

De onttrekking
4. De verzoeker is voorzitter van de rechters in handelszaken bij de Rechtbank 

van Koophandel te Brussel. Hij voert aan dat ook nog twee andere rechters in 
handelszaken bij deze rechtbank, namelijk D.L. en P.D., rechtstreeks of onrecht-
streeks bij het geding betrokken zijn en vreest dat daarom bij tegenpartijen of 
derden gewettigde verdenking van partijdigheid zal kunnen rijzen. De verzoeker 
voegt eraan toe dat hij ernstig mag vrezen dat indien een vonnis in zijn voordeel 
wordt geveld, tegenpartijen of derden zullen beweren dat hij dit te danken heeft 
aan zijn functie; dat deze vrees omgekeerd ook de zetelende rechters zou kunnen 
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beïnvloeden.
5. Mevrouw de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de twee rech-

ters in handelszaken - andere dan deze in het verzoekschrift vermeld - die de ver-
klaring op de uitgifte van het arrest van het Hof van 8 juli 2008 medeonderte-
kend hebben, verklaren zich te gedragen naar de wijsheid van het Hof.

Na een beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel van verkorting van dagvaardingstermijn, heeft Trustcapital nv de eiser en 
zijn echtgenote voor de zitting van 27 juni 2008 gedagvaard in verband met een 
geschil tussen vennoten met vraag van behandeling in korte debatten overeen-
komstig artikel 735 Gerechtelijk Wetboek.

6.  De verzoeker  en zijn  echtgenote hebben op de inleidingszitting met  een 
schriftelijke conclusie gevorderd de toepassing van artikel 735 Gerechtelijk Wet-
boek te weigeren en overeenkomstig artikel 747, §2, over te gaan tot het vastleg-
gen van conclusietermijnen na de bemerkingen van de partijen in ontvangst te 
hebben genomen. 

Uit de stukken die het Hof zijn voorgelegd, blijkt niet dat de verzoeker of zijn 
echtgenote op dat ogenblik enig bezwaar hebben gemaakt tegen een behandeling 
van de zaak door de Rechtbank van Koophandel te Brussel. 

7. De Rechtbank van Koophandel te Brussel telt vele rechters in handelszaken. 
De enkele omstandigheid dat de voorzitter van die rechters in handelszaken en 
twee rechters in handelszaken bij die rechtbank in een geding voor die rechtbank 
betrokken zijn, is niet van aard om bij derden gewettigde verdenking van partij-
digheid betreffende die rechtbank in het algemeen te doen rijzen. Op het eerste 
gezicht blijft het kennelijk mogelijk een kamer van de Rechtbank van Koophan-
del te Brussel samen te stellen met rechters in handelszaken tegen wie, in de ge-
geven omstandigheden, geen redelijke verdenking kan worden opgeworpen.

Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

22 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarne-
mend voorzitter – Andersluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. M. Modrikamen, Brussel, L. Arnauts, Brussel, P. Callens, Brussel, C. Van Buggen-
hout, Brussel en J. De Vos, Brussel.

Nr. 425

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2008

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - INZAGE VAN HET 
DOSSIER DOOR DE ADVOCAAT - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
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2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR DE ADVOCAAT - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BEWIJSKRACHT - 
BEWIJSWAARDERING VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
MISKENNING - BEGRIP - BEWIJSWAARDERING VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BEWIJS - DESKUNDIGENONDERZOEK - VERSLAG - BEWIJSWAARDE

6º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - VERSLAG - BEOORDELING

7º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - 
INVERDENKINGGESTELDE - GEESTELIJKE TOESTAND - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

8º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - INVERDENKINGGESTELDE - 
GEESTELIJKE TOESTAND

1º en 2° Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen en waarin wordt  
aangevoerd dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen ter beschikking van de  
raadsman  van  de  inverdenkinggestelde  is  gesteld  vooraleer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  uitspraak  doet  over  de  vordering  tot  internering  die  bij  haar 
aanhangig is gemaakt, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk1.  (Art. 28, derde lid Wet 
Bescherming Maatschappij 1964)

3º en 4° Het middel dat het arrest niet verwijt dat het beslist dat het deskundigenverslag  
een  vermelding  bevat  die  niet  erin  voorkomt  of  geen vermelding  bevat  die  wel  erin  
voorkomt, houdt geen grief in van miskenning van de bewijskracht van akten, te dezen  
het  voormelde  verslag,  doch  oefent  alleen  kritiek  uit  op  de  beoordeling,  door  de 
appelrechters, van de bewijswaarde van dat verslag2. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

5º en 6° Het staat aan de bodemrechter om de bewijswaarde van een deskundigenverslag  
dat de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken, in feite te beoordelen, op voorwaarde 
dat  hij  de  deskundige  geen  mening  mag  toeschrijven  die  deze  niet  heeft  geuit  of  
vaststellingen die deze niet heeft verricht3.

7º en 8° De geestesgesteldheid van een verdachte wordt op onaantastbare wijze door de  
bodemrechter beoordeeld op grond van de gegevens die regelmatig tijdens het debat zijn  
overgelegd4. (Artt. 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0965.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten met de nummers 1945 en 

1 Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, A.C. 2000, nr. 129.
2 Zie Cass., 3 maart 2005, A.R. C.04.0296.F, A.C. 2005, nr. 133.
3 Zie Cass., 3 sept. 1996, A.R. P.96.0675.N, A.C. 1996, nr. 287. 
4 Zie Cass., 2 juni 1992, A.R. 6649, A.C. 1991-1992, nr. 518.
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1946, van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 
23 mei 2008.

De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht, drie middelen aan tegen het arrest met het nummer 1946.

Het openbaar ministerie heeft op 11 juli 2008 een schriftelijke conclusie neer-
gelegd.

Op de rechtszitting van 22 juli 2008 heeft raadsheer Sylviane Velu verslag uit-
gebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest met het nummer 1945
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest met het nummer 1946 
Eerste middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij hebben vastgesteld dat het dossier 

"vier dagen vooraf" ter beschikking was gesteld van de verdachte en diens raads-
man, ofschoon zulks niet het geval was geweest en dat zij aldus zowel de artike-
len 7 en 8 van de Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij als 
artikel 149 van de Grondwet hebben geschonden.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- aan de verdachte en zijn raadsman, ieder op donderdag 15 mei 2008, kennis 

was gegeven van de dagbepaling van de zaak voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling op de rechtszitting van dinsdag 20 mei en van het feit dat het dossier 
hun ter beschikking was gesteld gedurende twee dagen vóór de dag van de ver-
schijning;

- op de rechtszitting van 20 mei de zaak, op verzoek van de raadsman van de 
verdachte, naar de rechtszitting van de volgende dag werd verdaagd, opdat deze 
door een tolk zou kunnen worden bijgestaan;

- de zaak werd behandeld en in beraad genomen op de rechtszitting van 21 
mei;

- de kamer van inbeschuldigingstelling, na het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tot internering van de verdachte gegrond te hebben verklaard, die in-
ternering heeft bevolen bij het bestreden arrest van 23 mei 2008.

Daaruit volgt dat, ofschoon het dossier niet gedurende vier dagen ter beschik-
king van de raadsman van de verdachte was gesteld, vooraleer de kamer van in-
beschuldigingstelling  uitspraak deed over  de  vordering tot  internering die bij 
haar aanhangig was gemaakt, zoals voorgeschreven bij artikel 28, derde lid, van 
de voormelde wet, noch de verdachte noch zijn raadsman om verdaging van de 
zaak hebben verzocht om voor die termijn in aanmerking te komen.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd is in 
zoverre niet ontvankelijk.
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Voor het overige kan de omstandigheid dat de redengeving van een arrest fou-
tief is, geen schending inhouden van artikel 149 van de Grondwet, dat zich ertoe 
beperkt de rechter de eerbiediging van een vormvoorschrift op te leggen.

In zoverre het middel deze schending aanvoert, mist het feitelijke grondslag.
Derde middel
Het middel verwijt het arrest niet dat het beslist dat het verslag van de deskun-

dige Goltzberg een vermelding bevat die daarin niet voorkomt of geen vermel-
ding bevat die er wel in voorkomt, doch oefent alleen kritiek uit op de beoorde-
ling, door de appelrechters, van de bewijswaarde van dat verslag.

Die grief houdt geen verband met de miskenning van de bewijskracht van de 
akten.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij hebben geoordeeld dat de verdachte 

geen enkel relevant en overtuigend argument aanvoert dat de conclusies van de 
gerechtsdeskundige zou kunnen tegenspreken, volgens welke de verdachte op 
het ogenblik van de feiten zwaar geestelijk onevenwichtig was en het nog steeds 
is waardoor hij niet in staat is zijn daden te beheersen, ofschoon de deskundige 
van de verdachte, dokter Goltzberg, in een omstandig en recenter verslag de me-
ning heeft geuit dat de verdachte zich niet meer in een dergelijke staat bevond. 

Het staat aan de bodemrechter om de bewijswaarde van een deskundigenver-
slag dat de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken, in feite te beoordelen, op 
voorwaarde dat hij de deskundige geen mening mag toeschrijven die deze niet 
heeft geuit of vaststellingen die deze niet heeft verricht. Deze grief is niet tegen 
het arrest geformuleerd.

Zo wordt ook de geestesgesteldheid van een verdachte op onaantastbare wijze 
door de bodemrechter beoordeeld op grond van de gegevens die regelmatig tij-
dens het debat zijn overgelegd.

In zoverre het middel eigenlijk kritiek uitoefent op deze beoordelingen van de 
appelrechters is het niet ontvankelijk.

Nadat het arrest voor het overige de gegevens heeft ontvouwd die van een aan-
houdend gewelddadig gedrag van de verdachte getuigen, "de omvang en de ex-
treme gevaarlijkheid" van diens gedrag heeft onderlijnd tijdens de gebeurtenissen 
van 6 februari 2008 en de verschillende inobservatiestellingen en hospitalisaties 
heeft vermeld die gerechtvaardigd waren door die crisissen, en nadat het gewe-
zen heeft op het "doorwrochte en nauwkeurige" verslag van dokter Graulus en 
psycholoog Schols die op 8 februari 2008 door de onderzoeksrechter zijn aange-
wezen, oordeelt het dat de oplossingen die door de deskundige Goltzberg worden 
voorgesteld en die bestaan in een kortstondige hospitalisatie en een individuele 
en familietherapie, "onvoldoende waarborg bieden gezien de persoonlijkheid van 
de verdachte en diens gevaarlijkheid [en] dat deze tot nog toe geen resultaat heb-
ben gehad".

Met deze overwegingen omkleedt het arrest zijn beslissing regelmatig met re-
denen en verantwoordt het die naar recht.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

22 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter en de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter 
–  Verslaggever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Callewaert, Brussel.

Nr. 426

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2008

1º STRAFUITVOERING - VRIJHEIDSSTRAF - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN - VRIJHEIDSSTRAFFEN VAN MEER DAN DRIE JAAR - 
VOORWAARDEN - TEGENAANWIJZINGEN - VASTSTELLING

2º STRAFUITVOERING - VRIJHEIDSSTRAF - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEKENNING 
VAN DE STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN - TERMIJNEN - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJNEN - 
GEVOLG

1º De vaststellingen van slechts één van de tegenaanwijzingen die bij  art.  47, §1 Wet  
Strafuitvoering, zijn bepaald, is voldoende om de weigering tot het toekennen van een 
strafuitvoeringsmodaliteit te verantwoorden. (Art. 47, §1 Wet Strafuitvoering)

2º De termijnen die bij art. 52, §1, eerste lid Wet Strafuitvoering, zijn bepaald, zijn termijnen 
van orde die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven1.  (Art. 52, §1, eerste lid 
Wet Strafuitvoering)

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1040.F)

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

bank te Luik van 23 juni 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
Het openbaar ministerie heeft op 16 juli 2008 een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 22 juli 2008 heeft raadsheer Sylviane Velu verslag uit-

gebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 31 juli 2007, A.R. P.07.1027.F.,  A.C. 2007, nr. 374, Rev.dr.pén. 2008, 146, en 10 okt. 
2007, A.R. P.07.1362.F, A.C. 2007, nr. 474, Rev.dr.pén. 2008, 150.
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Eerste middel
Het middel voert aan dat het bestreden vonnis, in zoverre het als één van de te-

genaanwijzingen om de maatregel  van elektronisch toezicht  waarom de  eiser 
verzocht had, toe te kennen, vaststelt dat deze "na een eerste maal in 2005 te zijn 
veroordeeld voor mensenhandel,  recidiveer[de]  in  2006",  door een kennelijke 
dwaling is aangetast, op grond dat de eiser daarvoor slechts eenmaal werd ver-
oordeeld in 2006 en niet is veroordeeld in 2005. 

Krachtens artikel 47, §1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, kunnen de in Titel V bepaalde strafuitvoe-
ringsmodaliteiten aan de veroordeelde worden toegekend voor zover er in hoofde 
van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan die betrekking hebben op 
1° de afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering van de veroordeel-
de, 2° het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, 3° het risico 
dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen, 4° de houding van de ver-
oordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn veroor-
deling hebben geleid.

De vaststelling van slechts één van deze tegenaanwijzingen is voldoende om 
de weigering tot het toekennen van een strafuitvoeringsmodaliteit te verantwoor-
den.

Het bestreden vonnis vermeldt dat, aangezien de eiser "geen enkele vorm van 
bezigheid voorstelt in het kader van het elektronisch toezicht, het hem slechts 
vier uur per dag buiten zijn woonplaats zal worden toegekend, [dat, aangezien de 
eiser] niet op zoek is naar werk, noch naar een opleiding, en zijn persoonlijke 
problemen wil regelen alvorens zich voor vrijwilligerswerk aan te bieden, het 
onduidelijk is hoe hij zijn vier uren 'vrijheid' zal besteden en evenmin hoe hij 
zich zal bezighouden tijdens de lange uren thuis [en dat,] in dergelijke omstan-
digheden, een maatregel van elektronisch toezicht niet aangewezen lijkt".

Het bestreden vonnis stelt aldus een tegenaanwijzing vast voor het toekennen 
van de gevraagde maatregel, namelijk het ontbreken bij de eiser van vooruitzich-
ten op sociale reclassering.

Aangezien de weigering om aan de eiser de maatregel toe te kennen waarom 
hij verzocht, door deze niet bekritiseerde reden van het bestreden vonnis naar 
recht verantwoord wordt, kan het middel niet tot cassatie leiden en is het niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Tweede middel
Naar luid van artikel 52, §1, eerste lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffen-

de de externe rechtspositie van de veroordeelden, vindt de behandeling van de 
zaak plaats op de eerste nuttige zitting van de strafuitvoeringsrechtbank na de 
ontvangst van het advies van het openbaar ministerie. Deze zitting moet plaats-
vinden uiterlijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na 
de ontvangst van het advies van de directeur.

De termijnen die bij dit artikel zijn bepaald zijn termijnen van orde, die niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
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 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 427

VAKANTIEKAMER - 29 juli 2008

1º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS BEVEL TOT 
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE 
WETTELIJKE EN VERDRAGSRECHTELIJKE VOORWAARDEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS 
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - TOEZICHT OP DE WETTELIJKE EN 
VERDRAGSRECHTELIJKE VOORWAARDEN

3º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - VOORWAARDEN - NON-
DISCRIMINATIECLAUSULE - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - DRAAGWIJDTE

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS 
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - NON-
DISCRIMINATIECLAUSULE - DRAAGWIJDTE VAN HET TOEZICHT

1º en 2° Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering,  
uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend  
bevel tot aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht 
van  verdediging,  na  of  de  overgelegde  titel  aan  de  wettelijke  en  verdragsrechtelijke  
vereisten inzake uitlevering voldoet1.

3º en 4° Artikel 2bis, eerste lid Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 3 Wet 31 juli 1985,  
krachtens  hetwelk  de  uitlevering  niet  kan  worden  toegestaan  wanneer  er  ernstige  
redenen bestaan om aan te nemen dat het verzoek gedaan is met de bedoeling een  
persoon te vervolgen of  te  straffen op grond van zijn  ras,  godsdienst,  nationaliteit  of  
politieke gezindheid, dan wel dat de positie van de betrokkene om één van deze redenen 
ongunstig dreigt te worden beïnvloed, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de 
onderzoeksgerechten zijn bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te  
kunnen nagaan, dienen zij zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen dat er geen 
ernstige en duidelijke reden is die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te  
voldoen2.

1 Cass., 28 mei 2008, A.R. P.08.0680.F, A.C. 2008, nr. 327, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH in 
Pas. 
2 Ibid.
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(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0985.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 juni 2008.
De eiser voert een middel aan in zijn verklaring van cassatieberoep, waarvan 

een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het stuk dat op de rechtszitting is neergelegd
Het Hof vermag geen acht te slaan op een stuk dat op de rechtszitting van 29 

juli 2008 is neergelegd, buiten de termijnen die bij artikel 420bis van het Wet-
boek van Strafvordering zijn bepaald.

Middel
Wanneer, in het geval van een verzoek tot uitlevering, de onderzoeksgerechten 

uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid 
verleend bevel tot aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiedi-
ging van het recht van verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke 
en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet.

Krachtens artikel 2bis, eerste lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, 
kan de uitlevering niet worden toegestaan wanneer er ernstige redenen bestaan 
om aan te nemen dat het verzoek gedaan is met de bedoeling een persoon te ver-
volgen of te straffen op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke 
gezindheid, dan wel dat de positie van de betrokkene om één van deze redenen 
ongunstig dreigt te worden beïnvloed.

Deze bepaling legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op. Het behoort tot 
de controlebevoegdheid van de onderzoeksgerechten na te gaan of die voorwaar-
de vervuld is.

Om dat te kunnen nagaan, dienen zij zich derhalve op zijn minst ervan te ver-
gewissen dat er geen ernstige en duidelijke reden is die het onmogelijk maakt 
aan de voormelde voorwaarde te voldoen.

Het arrest oordeelt dat er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat er een 
risico bestaat dat de positie van de eiser om wiens uitlevering wordt verzocht, 
wegens zijn politieke gezindheid ongunstig wordt beïnvloed, op grond dat het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens "Turkije heeft veroordeeld op grond 
van artikel 3 van het Verdrag [tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden], wegens niet opgehelderde mishandelingen vanwe-
ge de politie ten aanzien van een persoon die dicht bij de Koerdische Arbeiders-
partij P.K.K. staat (cfr. arrest nr. 43443/98 van 26 februari 2008, Mansuroglu te-
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gen Turkije)".
Het arrest kon, enkel op grond van deze rechtspraak, niet naar recht weigeren 

de bevelen tot aanhouding die door het Hof van Assisen te Diyarbakir tegen de 
eiser zijn uitgevaardigd, uitvoerbaar te verklaren.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

29 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Ellouze, Luik en S. Benkhelifa, Brussel.

Nr. 428

VAKANTIEKAMER - 29 juli 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTIJD - DUUR

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
PROEFTIJD - DUUR

1º en 2° Wanneer de veroordeelde één of meer correctionele straffen uitzit die samen vijf  
jaar  gevangenisstraf  te  boven  gaan  en  de  duur  van  de  hechtenis  die  hij  nog  moet 
ondergaan vijf jaar overschrijdt, mag de proeftijd van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling  
zich niet uitstrekken tot nà de termijn die voor zijn definitieve invrijheidstelling is bepaald1.  
(Art. 71, tweede en derde lid Wet Strafuitvoering)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1070.F)

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

bank te Brussel van 26 juni 2008.
Het openbaar ministerie heeft op 14 juli 2008 een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 29 juli 2008 heeft raadsheer Jocelyne Bodson verslag 

1 Met concl. adv.-gen. LOOP in Pas. 2008, nr. 428.
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uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 71 van de 

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden
Krachtens artikel 71, tweede lid, van de voormelde wet, is de proeftijd in het 

geval van voorwaardelijke invrijheidstelling gelijk aan de duur van de vrijheids-
straf die de veroordeelde nog moet ondergaan op de dag waarop de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling uitvoerbaar is geworden. Het derde lid van dit artikel be-
paalt dat die proeftijd ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar is in geval van 
veroordeling tot één of meer correctionele straffen die samen vijf jaar gevange-
nisstraf te boven gaan.

Uit het onderling verband tussen deze bepalingen vloeit voort dat, wanneer de 
veroordeelde één of meer correctionele straffen uitzit die samen vijf jaar gevan-
genisstraf te boven gaan en hij nog langer dan vijf jaar in hechtenis moet blijven, 
de proeftijd de termijn niet mag overschrijden die voor zijn definitieve invrij-
heidstelling is bepaald.

De eiser werd tot meerdere correctionele straffen veroordeeld die samen vijf 
jaar gevangenisstraf te boven gaan en uit de stukken van de rechtspleging blijkt 
dat zijn definitieve invrijheidstelling zal plaatsvinden op 1 juli 2013.

Door de proeftijd tot 31 december 2015 uit te breiden, schendt het vonnis het 
voormelde artikel 71.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de proeftijd vaststelt tot nà 1 juli 

2013.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

29 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 429

VAKANTIEKAMER - 29 juli 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN AAN ZIJN RAADSMAN - 
ONVOLLEDIG DOSSIER - GEVOLG
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2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE EN AAN ZIJN RAADSMAN - ONVOLLEDIG DOSSIER - GEVOLG

1º en 2° Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en  
diens raadsman, vooraleer hij verschijnt voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet  
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet, in de regel, volledig zijn1;  
door  de  gedetineerde  inverdenkinggestelde  de  toegang te  ontzeggen tot  de  stukken  
betreffende  de  resultaten  van  het  onderzoek  inzake  de  opsporing  van  
telefoongesprekken,  dat  met  toepassing  van  artikel  88bis  Sv.  is  gevoerd,  vóór  zijn  
verschijning  voor  het  onderzoeksgerecht  dat  uitspraak  moet  doen over  de  eventuele  
handhaving van de vrijheidsberoving, op grond dat het feit dat die stukken niet in het  
dossier voorkwamen, het onderzoeksgerecht niet belette om, op grond van de inhoud  
van  het  voorgelegde  dossier,  te  oordelen  dat  er  ernstige  aanwijzingen  van  schuld 
bestaan,  miskent  dat  onderzoeksgerecht  het  recht  van  verdediging  van  die  
inverdenkinggestelde2. (Art. 21, §3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1153.F)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 juli 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
Op 24 juli 2008 heeft het openbaar ministerie een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 29 juli 2008 heeft raadsheer Jocelyne Bodson verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest het recht van verdediging van de eiser alsook 

diens recht op een debat op tegenspraak te miskennen, aangezien de appelrech-
ters over de handhaving van de voorlopige hechtenis hebben beslist zonder dat 
hij inzage heeft kunnen krijgen van de stukken betreffende de resultaten van het 
onderzoek inzake de opsporing van telefoongesprekken, dat met toepassing van 
artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering is verricht.

1 Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, A.C. 1997, nr. 581 en 5 april 2006, A.R. P.06.0466.F, 
A.C. 2006, nr.  206; H.-D. BOSLY,  D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT,  Droit de la procédure 
pénale, Die Keure, 2008, 5de uitg., p. 1064.
2 Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat het middel niet kan worden aangenomen omdat 
het bestreden arrest niet naar de vordering van de federale procureur verwijst, niet steunt op diens 
redenen, met name inzake de beweerde omgang van de inverdenkinggestelde, uitdrukkelijk vermeldt 
alleen  rekening  te  houden  met  de  gegevens  die  in  het  dossier  liggen  vervat  -  wat  de 
inverdenkinggestelde vrij heeft kunnen tegenspreken - en uit de rechtspleging niet blijkt, evenmin als 
uit het arrest, dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan op grond van stukken 
waarvan de inverdenkinggestelde geen inzage zou hebben gekregen (Zie Cass., 21 mei 2003, A.R. 
P.03.0439.F, A.C. 2003, nr. 310).



1800 HOF VAN CASSATIE 29.7.08 - Nr. 429 

Het dossier  dat  de inverdenkinggestelde en diens raadsman ter beschikking 
wordt gesteld vóór zijn verschijning voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak 
moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in de regel 
volledig zijn.

Op de conclusie van de eiser die aanvoert dat de voormelde stukken niet in het 
dossier van de rechtspleging voorkwamen en dat hij bijgevolg de beweringen 
van het openbaar ministerie niet kon tegenspreken, dat in zijn vordering gewag 
maakte van diens veelvuldige omgang met andere personen die voor diefstallen 
bekend staan, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geantwoord dat het feit 
dat deze stukken niet in het dossier voorkwamen, haar niet belette om, op basis 
van de inhoud van het dossier dat haar was voorgelegd, te oordelen dat er ernsti-
ge aanwijzingen van schuld bestonden.

Door om deze reden de inverdenkinggestelde die zich in voorlopige hechtenis 
bevindt, de toegang tot deze gegevens te ontzeggen vóór zijn verschijning voor 
het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving 
van de vrijheidsberoving, schenden de appelrechters het recht van verdediging 
van de eiser.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het tweede middel dat door de eiser wordt 

aangevoerd, daar het niet tot cassatie 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 Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

29 juli 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Bodson – Andersluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en M. Bosmans, Brussel.

Nr. 430

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
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DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VROEGER ARREST - VRAAG MET 
HETZELFDE ONDERWERP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VROEGER ARREST - VRAAG MET 
HETZELFDE ONDERWERP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º en 2° Is niet ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep gericht tegen een beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen in een rechtspleging bij toepassing  
van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering waarbij controle wordt uitgeoefend over de  
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie1. (Artt. 235ter 

1 De niet eensluidende conclusie van het O.M. was gesteund op volgende overweging:
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelden O., J., E., en V.D.B. tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling (Antwerpen) van 26 juni 2008, nr. KI 1461/2008, doet de fundamentele 
vraag rijzen naar de ontvankelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van dat 
gerecht  dat  gewezen  is  met  toepassing  van  art235ter  Sv.,  dat  voornoemd  gerecht  verplicht  de 
regelmatigheid te onderzoeken van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de 
hand van het vertrouwelijk dossier, overeenkomstig de artt. 189ter en 235 Sv.,
aangezien die beslissing, in de zin van art.  416, eerste lid Sv., geen eindbeslissing is en zij  niet 
voorkomt bij  de uitzonderingen die opgesomd worden in het tweede lid van die bepaling en die 
vatbaar  zijn  voor  onmiddellijk  cassatieberoep,  waaronder  de  beslissingen  die  gewezen  zijn  met 
toepassing van art.  235bis  Sv.,  namelijk het  algemeen onderzoek naar  de regelmatigheid van de 
rechtspleging,
en terwijl,  het  Grondwettelijk  Hof, bij  arrest  nr.  105/2007 van 19 juli  2007,  artikel  235, §6 Sv. 
luidens  hetwelk  "tegen  de  controle  van  het  vertrouwelijk  dossier  door  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel openstaat" heeft vernietigd op grond dat "...artikel 235ter, 
§6,  een  verschil  in  behandeling  invoert  [tussen  de  persoon  voor  wie  cassatieberoep  tegen  een 
beslissing 235bis open staat en degene die geen cassatieberoep kan instellen tegen een beslissing 
235ter] dat niet redelijkerwijs is verantwoord".
2. Op de prejudiciële vragen die het Hof in verscheidene zaken heeft gesteld en als volgt luidden: 
"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  overeenkomstig  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 cassatieberoep toelaat 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van artikel 235bis 
van  het  Wetboek  van  strafvordering  betreffende  het  onderzoek  van  de  regelmatigheid  van  de 
rechtspleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing van artikel 
235ter  van  het  Wetboek  van  strafvordering?"  heeft  het  Grondwettelijk  Hof,  bij  een  arrest  nr. 
111/2008, onlangs bevestigend geantwoord en beslist "dat artikel 416, tweede lid van het Wetboek 
van strafvordering niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet 
voorziet  in  een  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  een  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  wanneer  deze  een  controle  van  het  vertrouwelijk  dossier  uitoefent  met 
toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het Wetboek van strafvordering".
De redenen van die beslissing zijn van belang voor de beslechting van de voorliggende zaak en het is 
dus aangewezen ze weer te geven:
"Uit de vernietiging van paragraaf 6 van artikel 235ter van het Wetboek van strafvordering vloeit 
voort  dat  evenzeer  cassatieberoep  mogelijk  moet  zijn  tegen  de  beslissingen  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling genomen met toepassing van artikel  189ter of artikel  235ter als tegen die 
genomen met toepassing van artikel 235bis.
Rekening houdend met de bedoeling van de wetgever,  zoals in B.5 is omschreven, om tegen de 
arresten  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  betreffende  de  regelmatigheid  van  de  haar 
voorgelegde procedure met toepassing van artikel 235bis een onmiddellijk cassatieberoep mogelijk te 
maken door af te wijken van de regel vervat in het eerste lid van artikel 416, is het niet verantwoord 
dat de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling over de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  aan  de  hand  van  het  vertrouwelijk  dossier  met 
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en 416 Sv.)

3º en 4° Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2° van de bijzondere wet van 6 januari  
1989 op het Arbitragehof, is het Hof van Cassatie niet verplicht het Grondwettelijk Hof  
opnieuw een prejudiciële vraag te stellen, wanneer dat hof reeds uitspraak heeft gedaan  
over een vraag met hetzelfde onderwerp2.

(O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.1065.N)

toepassing van artikel 189ter of artikel 235ter niet eveneens het voorwerp zouden kunnen uitmaken 
van een onmiddellijk cassatieberoep.
Dat onverantwoorde verschil in behandeling vloeit voort uit de ontstentenis, in artikel 416, tweede lid 
van het Wetboek van strafvordering, van een wetsbepaling die voor de beslissingen van de kamer van 
inbeschuldigingstelling met  toepassing van artikel  235ter  eenzelfde  draagwijdte  heeft  als  die  ten 
aanzien van de beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 
235bis." (Arrest, overweging B 8, p. 14)
Duidelijker kan niet!
3. Aangezien het Hof het voor de beslechting van het voorgelegde geschil relevant geoordeeld heeft 
de vraag te stellen naar de grondwettigheid van de ontstentenis van onmiddellijk cassatieberoep, lijkt 
het consequent het antwoord in de systematische interpretatie die het Grondwettelijk Hof eraan geeft, 
te volgen en te besluiten dat dit onmiddellijk cassatieberoep ontvankelijk is om de volgende redenen:
a)  Het  voornoemde  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  is  een  "leemtearrest",  dat,  volgens  de 
bewoordingen van de  door  het  Hof  gestelde  vraag,  een discriminatoire behandeling vaststelt  ten 
gevolge van een "juridisch vacuüm" in art. 416 Sv. door een onderling verband tussen het eerste en 
het tweede lid. Anders gezegd, de verboden discriminatie vloeit voort uit een leemte in de getoetste 
wetsbepaling, zijnde artikel 416, in het, in onderling verband gelezen, eerste en tweede lid ervan, 
doordat het onmiddellijk cassatieberoep, dat, als uitzondering op het eerste lid van artikel 416, op 
grond  van  het  tweede  lid  van  dat  artikel  openstaat  voor  de  inverdenkinggestelde  voor  wie  de 
regelmatigheid van de rechtspleging het voorwerp van een algemene controle uitmaakt (art. 235bis) 
maar wordt ontzegd aan degene met betrekking tot wie de controle van de regelmatigheid bovendien 
een vertrouwelijk dossier bevat dat onder censuur staat (235ter). Volgens het Grondwettelijk Hof 
bevinden die personen zich echter in een vergelijkbare toestand. Voor het Grondwettelijk Hof gaat 
het dus niet, althans in die uitlegging die ik van dat arrest geef, om een leemte in een andere norm of 
in  de  organisatie  van  het  kwestieuze  rechtsstelsel  ("wetgevende  leemte")  (Over  dat  onderscheid, 
voorbeelden en de gevolgen ervan, zie C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, Les questions préjudicielles à  
la cour d'arbitrage, Bruylant, Brussel, 2001, p. 262 e.v. A. ARTS e.a., "La pertinence de la question 
préjudicielle et l'usage de la réponse par le juge a quo", in Les rapports entre la Cour d'arbitrage, le  
Pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, die Keure-la Charte, 2006, p. 262 e.v. Zie evenwel i.v.m. een 
andere omschrijving van de leemtes en de gevolgen ervan voor hun remediëring, M. TRAEST, Het Hof 
van Cassatie en de prejudiciële vraagstelling aan het  Arbitragehof,  Cahiers Antwerpen, Brussel, 
Gent, Brussel, Larcier, 2006).
Een aanwijzing dat we te maken hebben met een "juridisch vacuüm" en niet met een "wetgevende 
leemte", of nog met een "intrinsieke leemte" en niet met "een extrinsieke leemte", kan tevens worden 
gevonden in de omstandigheid dat het Grondwettelijk Hof, in het geval van een "extrinsieke leemte", 
de gewoonte heeft te vermelden dat de leemte niet in de getoetste norm voorkomt, terwijl, in het 
tegengestelde geval, wanneer het om een intrinsieke leemte gaat, het dan uitdrukkelijk vermeldt dat 
de  leemte  in  de  getoetste  norm  voorkomt.  In  deze  zaak  situeert  het  arrest  de  leemte  op 
ondubbelzinnige wijze in de getoetste norm.
Het gevolg van dat onderscheid tussen "juridisch vacuüm" of "intrinsieke leemte" en "wetgevende 
leemte" of "extrinsieke leemte" is doorslaggevend voor de bevoegdheid van de rechter naar wie de 
zaak verwezen is. In de eerste onderstelling, zijn het Grondwettelijk Hof en de schaarse rechtsleer (J-
Cl. SCHOLSEM, "La Cour d'arbitrage et les 'lacunes législatives'", in A. ARTS e.a., Les rapports entre la  
Cour d'arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, die Keure-la Charte, 2006, p. 223 en 236; 
C. HOREVOETS ET CRTS., o.c., inz. 263 tot 264; H. SIMONART, “Opmerkingen onder Arbitragehof 31/96”, 
J.T. 1997, 4) van oordeel dat die rechter het "juridisch vacuüm" dient op te vullen door aan de door 



Nr. 430 - 12.8.08 HOF VAN CASSATIE 1803 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eisers I.1, I.2, II.1 en II.2 zijn gericht tegen het ar-

rest nr. KI 1394/2008 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbe-
schuldigingstelling, van 17 juni 2008.

De cassatieberoepen van de eisers III.1, III.2, III.3 en III.4 zijn gericht tegen 
het arrest nr. KI 1461/2008 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van in-
beschuldigingstelling, van 26 juni 2008.

De eiser III.3 voert in een memorie drie middelen aan tegen het arrest nr. KI 
1461/2008.

de grondwetsschending benadeelde partij het recht toe te kennen dat de getoetste bepaling hem op 
discriminatoire wijze ontzegde. In de tweede onderstelling daarentegen verzet  het Grondwettelijk 
Hof zich uitdrukkelijk tegen een dergelijke correctie van de wettelijke regeling, die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de wetgever behoort (Over een andere benadering, zie M. TRAEST, o.c).
Laten  we  in  dat  verband  erop  wijzen  dat  het  Grondwettelijk  Hof,  op  de  opmerking  van  de 
Ministerraad volgens welke dat hof een leemte in de wetgeving kan vaststellen maar die niet kan 
opvullen, antwoordt "dat, indien de leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, [het] de 
verwijzende  rechter  toe[komt]  een  einde  te  maken  aan  de  door  het  Hof  vastgestelde 
ongrondwettigheid,  wanneer  die  vaststelling  is  uitgedrukt  in  voldoende  precieze  en  volledige 
bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast met inachtneming 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (vgl. EHRM, 29 november 1991, VERMEIRE t. BELGIË, 
§25)" (Arrest 111/2008, overweging B.10 p.14).
Dat antwoord dat slechts het enige geval van "intrinsieke" leemte in aanmerking lijkt te nemen, lijkt 
mij  overigens  een  andere  aanwijzing  van  het  feit  dat  het  Grondwettelijk  Hof  zijn  arrest  in  die 
categorie wil onderbrengen.
b) Als  voorbeelden van de eerste categorie,  die nuttig  zijn  voor deze bespreking, vermeld ik de 
arresten van het Arbitragehof nr. 82/94 van 1 december 1994 (J.T. 1994, 797, R.D.P.C. 1995, 276, 
opm. D. RENDERS; M. PREUMONT, "Activité législative foisonnante, questions d'actualité brûlantes et 
jurisprudence fondamentale", I Dj. 1995, 59) en 22/95 van 2 maart 1995 (J.T. 1995, opm. O. KLEES, 
J.L.M.B. 1995, 380, opm. L. DEHIN en P. HENRY).
Op een prejudiciële vraag van de K.I.B. te Luik beslist  het eerste arrest dat "artikel 135 van het 
Wetboek van Strafvordering [...]  de  regels  die  bij  de  artikelen  10  en  11 van de  Grondwet  zijn 
vastgesteld [schendt] in zoverre het, gelezen in samenhang met artikel 539 van hetzelfde Wetboek, 
het beroep dat aan de verdachte wordt geboden tegen een verwijzingsbeschikking, beperkt tot de 
excepties van onbevoegdheid alleen, terwijl  die beperking niet van toepassing is op het openbaar 
ministerie en op de burgerlijke partij wanneer zij hoger beroep instellen tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling die gegrond is op de onregelmatigheid van een onderzoeksmaatregel".
Het tweede, dat verzocht wordt uitspraak te doen over de prejudiciële vraag van het Hof van Beroep 
te Luik of "artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering de regels [schendt] die zijn vastgesteld bij 
de artikelen 6 en 6bis (thans 10 en 11) van de Belgische Grondwet en bij artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in zoverre het, 
buiten het geval bedoeld in artikel 539 van hetzelfde Wetboek, die verdachte niet toestaat beroep in te 
stellen tegen een beslissing van de raadkamer waarbij  hij  naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen, terwijl een beroep tegen de beslissingen van de raadkamer die krachtens de artikelen 128, 
129  en  130  van  hetzelfde  Wetboek  zijn  genomen,  zowel  voor  de  burgerlijke  partij  als  voor  de 
openbare partij mogelijk is", beslist dat "door het beroep dat aan de verdachte wordt geboden tegen 
een  verwijzingsbeschikking  te  beperken  tot  de  excepties  van  onbevoegdheid  alleen,  terwijl  het 
openbaar ministerie en de burgerlijke partij alle middelen in hoger beroep kunnen aanvoeren tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, heeft de wetgever een maatregel 
genomen die onevenredig is met de doelstelling die hij nastreeft" en "in die mate [...] artikel 135 van 
het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet [schendt]".
c) Krachtens artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof moeten het 
rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde 
zaak uitspraak moet doen, voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 
bedoelde vragen zijn gesteld, zich voegen naar het arrest van het Arbitragehof. Volgens art. 26, §2, 
tweede lid, 2°, zijn de bodemgerechten echter niet ertoe gehouden de prejudiciële vraag te stellen 
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De eiser II.2 voert in een memorie een middel aan tegen het  arrest  nr.  KI 
1394/2008

De eiser III.4 voert in een memorie drie middelen aan tegen het arrest nr. KI 
1461/2008.

De eisers I.1, I.2, III.1 en III.2 voeren geen middel aan.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met een identiek 
onderwerp.
Die bepalingen bekrachtigen het beginsel van de relativiteit van de "versterkte" gevolgen van de op 
een prejudiciële vraag gewezen arresten van het Grondwettelijk Hof (Over de overvloedige rechtsleer 
i.v.m. die kiese kwestie, zie de auteurs geciteerd door C. HOOREVOETS, o.c., in de verwijzing nr. 115, p. 
62).  Bijgevolg  kan  de  bodemrechter  naar  wie  de  zaak  verwezen  is  een  bepaling  die  het 
Grondwettelijk Hof ongeldig heeft verklaard niet langer als grondwettig beschouwen. Bijgevolg mag 
hij ze dus niet langer als dusdanig toepassen.
Ten gevolge van die arresten hebben de K.I.B.'s de beroepsmogelijkheden uitgebreid naar andere dan 
die  vastgesteld  bij  de  getoetste  bepaling  die  wegens  dat  juridisch  vacuüm  ongrondwettig  werd 
verklaard  (Zie  de  verwijzingen  van  de  gepubliceerde  beslissingen  in  C.  HOOREVOETS e.a.,  o.c., 
verwijzing nr. 550, p. 264). Hun correctie werd niet afgestraft door een juridische hervorming, kritiek 
vanuit de rechtsleer of een parlementaire veroordeling.
d)  Onze  zeer  gewaardeerde  collega,  afdelingsvoorzitter  JEAN DE CODT,  toen  substituut  van  de 
procureur-generaal te Brussel, heeft die beide arresten besproken. Hij betreurde het dictum ervan, en 
na te hebben geoordeeld dat, gelet op die beslissingen tot ongeldigverklaring en op grond van de 
opmerking, dat hoewel "la Cour d'arbitrage n'a évidemment pas le pouvoir d'instituer un nouveau 
recours",  "il  apparaît  difficilement  imaginable  cependant  qu'à  propos  de  l'article  135  du  Code 
d'instruction criminel  la jurisprudence conserve son orientation séculaire. La décision de la  Cour 
d'arbitrage disant pour droit  qu'une disposition légale viole la Constitution a pour effet que cette 
norme subsiste mais les tribunaux, lorsque les même conflits de normes sont soulevés devant eux, 
doivent en principe suivre cette décision sauf à reposer la question à la cour d'arbitrage (Liège, 1ère 
ch., 10 décembre 1991, Pas. 1992, II, 4)", het hem leek "dès lors plus possible de jumeler l'appel de 
l'inculpé au  seul  cas  prévu à  l'article 539 du Code d'instruction criminelle,  sauf  à provoquer  de 
nouvelles questions préjudicielles dont il y a tout lieu de penser qu'elles recevront la même réponse" 
(J. DE CODT, "Le recours de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi”, IDj 1994, 996).
e) De rechtsleer is niet eensgezind. De professoren J. KIRKPATRICK en S. NUDELHOLC zijn erg kritisch 
over  die  bevoegdheid die het  Grondwettelijk  Hof meent  te  hebben ontvangen,  om een juridisch 
vacuüm te  laten  opvullen  door  de  rechter  naar  wie  de  zaak  verwezen  is  in  het  geval  waar  de 
prejudiciële vraag ertoe strekt de toepassing van een norm uit te breiden naar een categorie die niet 
onder die norm valt (J. KIRPATRICK en S. NUDELHOLC, "Les questions préjudicielles sur les violations du 
principe  constitutionnel  d'égalité  résultant  de  lacunes  de  la  loi  et  les  rapports  entre  la  Cour  de 
cassation et la Cour d'arbitrage", in  Liber amicorum PAUL MARTENS, De Boeck en Larcier, Brussel, 
2007, p. 791 e.v.).
Steunend op de overwegingen van professor LEGROS (R. LEGROS, "Considérations sur les lacunes et 
l'interprétation  en  droit  pénal",  in  Le  problème  des  lacunes  en  droit, p.364,  geciteerd  door  J. 
KIRKPATRICK,  o.c., noot nr. 13, p. 791) volgens wie "il existe des lacunes que l'on pourrait appeler 
subjectives,  c'est-à-dire:  dans  l'opinion  de  certains  (...).  Ce  sont  là  des  problèmes  de  politique 
criminelle: ce qui devrait être par opposition au droit existant. Lacunes objectives, ou comme on a 
dit,  déontologiques,  idéologiques,  par  opposition  aux  lacunes  ontologiques"  merken  die 
gezaghebbende  professoren  op  dat,  als  in  strafzaken  en  inzake  de  strafrechtspleging  dat 
legaliteitsbeginsel tegenover het gelijkheidsbeginsel wordt geplaatst, elke analoge toepassing van de 
wet  uitgesloten  blijkt,  zodat  de  miskenning  van  het  gelijkheidsbeginsel  die,  in  de  voornoemde 
aangelegenheden, voortvloeit uit het feit dat de wet niet van toepassing is op een categorie personen 
of feiten, onvermijdelijk een leemte is die enkel door de wetgever kan worden opgevuld.
Zulks  is,  volgens  hen,  de  betekenis  van  het  arrest  van  het  Hof  in  zijn  arrest  van  29  juni  2005 
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Beoordeling 
Afstand door de eiser II.1 van zijn cassatieberoep tegen het arrest van 17 juni 

2008 nr. KI 1394/2008
1. De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep.
Afstand kan worden verleend.
Ontvankelijkheid van de overige cassatieberoepen tegen het arrest van 17 juni 

2008 nr. KI 1394/2008
2. Het bestreden arrest van 17 juni 2008 werd gewezen in een rechtspleging bij 

(P.04.0482.F, TOTAL).
Die  uitmuntende  professoren  beroepen  zich  op  de  artikelen  12,  tweede  lid  van  de  Grondwet 
("niemand  kan  worden  vervolgd  dan  in  de  gevallen  die  de  wet  bepaalt  en  in  de  vorm  die  zij 
voorschrijft"), 13 ("niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem 
toekent") en 14 ("geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet").
f) Sluit het Hof zich bij die zienswijze aan wanneer het in een arrest van 3 december 2001 (A.R. 
F.99.0081.F, A.C. 2001, nr. 661), op het cassatieberoep van de Belgische Staat, die aanvoerde dat art. 
124, §3 W.I.B. strijdig was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het de regel die was 
vastgelegd inzake verdeling van het  maatschappelijk vermogen van de opslorpende vennootschap 
niet uitbreidde naar het geval van vermindering van haar kapitaal door gedeeltelijke terugbetaling van 
de aandelen, en bijgevolg, het Hof verzocht aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen die 
uiteindelijk erop neerkwam te weten of de voornoemde fiscale bepaling bij  analogie kon worden 
uitgebreid  naar  een  verrichting  waarop  zij  geen  betrekking  had,  dat  middel  niet-ontvankelijk 
verklaarde  op  grond  dat  de  vaststelling,  door  het  Arbitragehof,  dat  voornoemde wetsbepalingen 
ongrondwettig  zijn  de  toepassing  ervan  bij  analogie  uitsloot,  zodat  uit  het  antwoord  van  het 
Arbitragehof  op de door eiser  voorgestelde vraag in geen geval een middel  zou kunnen worden 
afgeleid dat tot vernietiging van het bestreden arrest zou kunnen leiden?
Dat arrest  werd gewezen op de eensluidende mondelinge conclusie van eerste advocaat-generaal 
LECLERCQ, waarvan de essentie in een noot onder het arrest in A.C. als volgt is weergegeven: "Eiser 
verwachtte van een positief antwoord op de gestelde prejudiciële vraag te dezen niet dat artikel 124, 
§3 W.I.B. (1964) buiten toepassing zou worden gelaten, maar integendeel dat het toepassingsgebied 
van dat  artikel  zou worden uitgebreid tot een geval  waarin het  niet  voorziet,  namelijk het  geval 
waarin het  kapitaal  achteraf  verminderd wordt  door terugbetaling van aandelen,  zodat  de zonder 
wettelijke grondslag ingekohierde voorheffingen zouden geacht worden hun rechtsgrond te vinden in 
een arrest van het Arbitragehof. Die veronderstelling volgens welke de zonder wettelijke grondslag 
ingekohierde roerende voorheffingen zouden worden geacht hun rechtsgrond te vinden in een arrest 
van het Arbitragehof is uiteraard verkeerd. Artikel 110, §1 Gw (1831), thans artikel 170, §1 van de 
gecoordineerde   (1994) naar  luid waarvan geen belasting ten  behoeve van de Staat  kan  worden 
ingevoerd dan door een wet, sluit uiteraard de gegrondheid van een dergelijke veronderstelling uit" 
(Hoewel men kan zien dat het Hof, in de regel, meent geen prejudiciële vraag te moeten stellen 
wanneer zij een leemte betreft (zie bv. Cass., 14 jan. 1998, A.C., nr. 73 en J.L.M.B 1999, 52 met noot 
F. CUTY; 28 april 1999, A.C., nr. 246; 16 mei 2001, A.C. 2001, nr. 288; 31 mei 2001, A.C. 2001, nr. 
328;  2  april  2003,  A.C. 2003,  nr.  221;  9  juni  2004,  A.C. 2004,  nr.  311;  27  april  2007,  A.R.. 
D.06.0010.N), zijn er uitzonderingen, zoals het arrest van 31 jan. 2000 (A.C., nr. 78) waarbij het Hof 
het  Grondwettelijk  Hof  een  vraag  stelt  naar  de  bestaanbaarheid,  met  het  gelijkheids-  en  non-
discriminatiebeginsel, van het verschil in behandeling tussen degenen die een adminstratieve boete 
opgelegd krijgen - artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 verplicht de belastingadministratie die 
boetes te  motiveren -  en degenen op wie een belastingverhoging wordt  toegepast  - waarbij  geen 
enkele wettelijke bepaling verplicht die verhogingen te motiveren. De eensluidende conclusie van 
proc.-gen.  J.-F.  LECLERCQ,  toen advocaat-generaal,  vraagt  zich onder meer -  en sta me toe het  te 
zeggen, op oordeelkundige wijze - af of het "tenslotte niet zo (is)  (...) dat  de ongelijkheid of de 
discriminatie  waarover  de  eiser  klaag  in  alle  gevallen  waarin  de  vraagstelling  naar  de 
overeenstemming  van  een  wetsbepaling  met  de  artt.  10  een  11  1994  wordt  gesteld, 
noodzakelijkerwijs  voorvloeit  uit  wat  in  één  van  de  mogelijke  uitleggingen  van  voornoemde 
wetsbepaling kan worden aangemerkt als het stilzwijgen van de wet". (id., p.250 tot 251).
g) Hoe staat het daarmee in de voorliggende zaak?
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toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering. Het verklaart de op-
geworpen middelen van de partijen, die aan het Grondwettelijk Hof te stellen 
prejudiciële vragen opwierpen, ontvankelijk maar ongegrond en verklaart het ar-
rest uitvoerbaar bij voorraad.

3. Uit de samenhang van artikel 416, eerste en tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering volgt dat in elk geval geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is, 
ook niet in de materies die onder de uitzonderingen van artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering begrepen zijn of kunnen zijn, wanneer de beslissing 
slechts een voorbereidende beslissing ten aanzien van het te wijzen arrest of von-

Laten  we  vooreerst  erop  wijzen  dat  de  omstandigheid  dat  in  andere  zaken  waarin  het  Hof  de 
prejudiciële  vragen  heeft  gesteld  die  leidden  tot  het  hierboven  weergegeven  antwoord  van  het 
Grondwettelijk Hof, waardoor het  zodoende het  gerecht  werd waarnaar de zaak werd verwezen, 
terwijl het, in deze zaak geen nieuwe prejudiciële vraag heeft gesteld (omdat de zaak betrekking heeft 
op personen die in voorlopige hechtenis zitten, en er dus een snelle beslissing moet komen, en dat het 
de antwoorden kende op de vorige vragen) de houding van het Hof beïnvloeden of kan ze dat niet.
Vermoedelijk niet.
Als  gerecht  waarnaar  de  zaak  verwezen  is,  krijgt  het  Hof  in  de  rechtsleer  de  volgende  lof 
toegezwaaid:  "elle  respecte  de  manière  scrupuleuse  les  arrêts  rendus  par  la  Cour  d'arbitrage,  en 
application de l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, c'est-à-dire lorsque la Cour de 
cassation se trouve être le juge de renvoi" (C. HOREVOETS, o.c., p. 312, nr. 296).
Er zijn echter wel uitzonderingen, waarvan sommige opmerkelijk zijn: we vermelden onder meer de 
maatschappelijke bijstand aan asielzoekers, de tegensprekelijkheid in het deskundigenonderzoek in 
strafzaken, waar het, uiteindelijk, op eensluidende conclusie van het openbaar ministerie, zijn verzet 
tegen de rechtspraak van het  Grondwettelijk Hof, of nog tegen de uitspraak in voornoemde zaak 
TOTAL, nuanceerde...
In deze zaak is het Hof niet de rechter naar wie de zaak is verwezen.
Met  een  coherentie  "ten  gronde"  als  maatstaf,  kan  men  moeilijk  aannemen  dat  het  Hof  twee 
onderscheiden posities inneemt, de ene als rechter naar wie de zaak verwezen is, die de vaststelling 
van ongrondwettigheid ontvangt met toepassing van art. 28 van de voornoemde bijzondere wet en het 
onmiddellijk cassatieberoep toestaat, en de andere -in deze zaak- waar het zich niet gebonden voelt 
door  het  versterkte  gezag  van  het  arrest  van  ongeldigverklaring  door  de  rechters  van  het 
Grondwettelijk Hof...
Vervolgens dient opgemerkt dat, als het Hof gemeend heeft de prejudiciële vraag te moeten stellen, 
het  dan  is  omdat  het  Hof,  zijn  "jurisprudentieel  beleid  in  aanmerking  genomen (cf.  supra),  het 
wellicht oordeelde dat het antwoord van het Grondwettelijk Hof enigszins relevant zou zijn voor de 
oplossing die het Hof zou moeten geven aan de kwestie van de ontvankelijkheid van het onmiddellijk 
cassatieberoep in de onderstelling van een controle 235ter.
h) Weliswaar zouden sommigen, net zoals de professoren KIRKPATRICK en NUDELHOLC, kunnen staande 
houden dat het Hof, zelfs als rechter naar wie de zaak verwezen is, de onmiddellijke cassatieberoepen 
tegen de beslissingen van de K.I.B., gewezen met toepassing van art. 235ter Sv., niet zou mogen 
ontvankelijk verklaren omdat de antwoorden van het Grondwettelijk Hof het Hof, inzake beroep en 
met schending van art. 20 Ger.W., zou verplichten een strafbepaling uit te breiden naar een wettelijk 
uitgesloten onderstelling, en aldus tevens het beginsel van de strikte uitlegging van de strafwet zou 
miskennen,  aangezien  de  correctie  van  de  tekst,  zeker  als  die  strafrechtelijk  is,  enkel  tot  de 
bevoegdheid van de wetgever behoort. Die zienswijze zou aldus het voordeel hebben elk verschil 
tussen de oplossingen "ten gronde" van het Hof te vermijden, naar gelang het al dan niet de rechter is 
naar wie de zaak verwezen is.
Dat argument, ook al legt het een zeker gewicht in de schaal, overtuigt echter niet noodzakelijk.
Die discussie over de bevoegdheid van een rechtscollege met een bevoegdheid die beperkt is tot een 
gedeeltelijke grondwettigheidstoetsing, die door de Wetgever in het bijzonder is ingesteld, buiten de 
rechterlijke macht  om, onder de voorwaarden die Hij vastlegt,  op te treden als behoeder van de 
Grondwet,  met  als  taak  om onder  meer  na  te  gaan  of  de  regels  die  Hij  goedkeurt  al  dan  niet 
overeenstemmen met de in de Grondwet neergelegde regels van gelijkheid en non-discriminatie, ja 
zelfs om ze indien nodig nietig te verklaren, werd bevestigend afgesloten. De bijzondere Wetgever 
heeft dit beslist in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
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nis is.
4. De eiser II.2 werpt in zijn memorie aan het Grondwettelijk Hof te stellen 

prejudiciële vragen op.
Deze vragen hebben geen betrekking op de hoger vermelde regel van rechts-

pleging.
Het Hof is ertoe niet gehouden ze te stellen.
5. De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen tegen het arrest van 26 juni 2008 nr. 

Zodoende heeft hij op impliciete maar vaststaande wijze aanvaard dat hij zich zal onderwerpen aan 
een  grondwettigheidstoetsing  buiten  het  Soevereine  volk  om  en  dat  de  "subjectiviteit"  van  dat 
rechtscollege die ertoe kan aanzetten in de wetsbepalingen die Hij goedkeurt leemtes te bestraffen die 
deze bepalingen ongrondwettig maken. Gelet op de "politieke" gevoeligheid van die werkwijze blijkt 
hoe relevant de bijzondere samenstelling van het Grondwettelijk Hof, dat immers zowel voormalige 
parlementsleden, oud-magistraten van de Raad van State, ja zelfs van het Hof van Cassatie omvat, 
wel is.
Sindsdien  heeft  het  Grondwettelijk  Hof  herhaaldelijk,  zoals  in  deze  zaak,  beslist  dat  de 
strafrechtelijke norm (of de fiscale norm waar het legaliteitsbeginsel grotendeels hetzelfde is) die het 
diende te  toetsen de Grondwet  schond,  omdat  zij  discriminerend was en aan bepaalde  personen 
rechtsmiddelen ontzegde die voor andere wel openstonden.
Die manier om een wetsbepaling, ook al is het een strafrechtelijke (of fiscale) bepaling, bij wege van 
een "leemtearrest", te bestraffen teneinde ze bestaanbaar te maken met de grondwetsvoorschriften, 
werd tot op heden, althans voor zover ik weet, niet veroordeeld door de Wetgever. Deze erkent dus, 
althans op impliciete wijze, dat voornoemd hof die parawetgevende corrigerende bevoegdheid heeft. 
Evenmin heeft de Wetgever de bevoegdheid veroordeeld die door dat gespecialiseerde rechtscollege 
wordt verleend aan de rechter naar wie de zaak is verwezen, zelfs als het om de cassatierechter gaat, 
om de  juridische  leemte  op  te  vullen  wanneer  dat  kan  met  een  maatregel  die  binnen  de  aldus 
aangevulde bepaling blijft, ook al zou dat herstel indruisen tegen het legaliteitsbeginsel.
Bovendien heeft het Hof evenmin, voor zover ik weet tenminste, op een ambtshalve opgeworpen 
grond dat het gelijkheidsbeginsel is miskend, bijvoorbeeld, een van die door de K.I.B.'s gewezen 
beslissingen tot uitbreiding van rechtsmiddelen vernietigd. Dat betekent dat het heeft ingestemd met 
de herstelbeslissingen van de bodemrechters.
i) Moet er trouwens aan worden herinnerd dat het Hof van Cassatie, als behoeder van de wet en van 
de  wettelijkheid  (Eerste  adv.-gen.  I.  PLAISANT,  "Discours  prononcé  à  l'occasion  de  la  séance 
d'installation de la Cour de cassation, le 15 octobre 1832", Pas. 1832, I, p. 14-15; Eerste voorz. DE 
GERLACHE, "Discours prononcé à l'occasion de la séance d'installation de la Cour de cassation, le 15 
octobre  1832",  Pas. 1832,  I,  p.17),  in  de  uitoefening  van  zijn  "juridische"  functie,  niet  alleen 
verplicht is de wet uit te leggen, maar ook ze aan te vullen? (Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, "De 
voltallige zittingen in het Hof van cassatie", plechtige openingsrede 1 sept. 1967,  A.C. 1968, noot 
(44); Emeritus proc.- gen. J. DU JARDIN heeft het over een "metawetgevende opdracht" in "Voltallige 
zitting voor een eenduidige interpretatie van het recht", plechtige openingsrede, 3 sept. 2001, Uitg.  
Belg. Staatsblad, p. 4; over de grenzen van die bevoegdheid, zie emeritus proc.-gen. E. LIEKENDAEL, 
"De scheiding van de machten aan de vooravond van het derde millennium", plechtige openingsrede, 
1 sept. 1997,  Uitg. Belg. Staatsblad 1997, nr. 44, p. 23) Het jaarverslag van het Hof van Cassatie 
vermeldt dat "de taak van het Hof van Cassatie is de rechtspraak richtlijnen te geven betreffende de 
toepassing van de wet (en het recht)" (Verslag, 1997-1998,  Uitg. Belgisch Staatsbblad, p. 33; door 
mij onderstreept. Over die kwestie, zie concl. O.M. vóór Cass., 14 dec. 2007, A.R. F.05.0098.F: "37. 
(...) Sur l'interaction entre législateur, jurisprudence et loi, PORTALIS disait: 'la science du législateur 
consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun; la science 
du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application 
sage et raisonnée aux hypothèses privées" et "L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les 
maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences et non de descendre 
dans le détail..., c'est au magistrat, pénétré de l'esprit général des lois, à en diriger l'application... '. 
Ainsi, dans le régime constitutionnel des démocraties de type occidental, il revient au juge, dans le 
cas individuel lui soumis, de dire le sens de la loi, car il n'est pas - et au demeurant il ne l'a jamais 
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KI 1461/2008
6. Het bestreden arrest van 26 juni 2008 is gewezen bij toepassing van artikel 

235ter Wetboek van Strafvordering. Het werd gewezen in dezelfde rechtspleging 
als het hiervoorvermelde arrest van 17 juni 2008 en oordeelt dat geen onregelma-
tigheden werden begaan bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode 
van observatie. 

7. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de con-
trole van het  vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen rechtsmiddel openstond. Dit bracht met zich mee dat daartegen geen cassa-

véritablement été - 'que la bouche qui prononce les paroles de la loi'. Dans le Rapport 2006 de la 
Cour  on peut  lire  qu'elle  "veille(r)  à  l'évolution harmonieuse  et  équilibrée  du  droit  grâce  à  des 
décisions qui peuvent à la fois promouvoir le progrès tout en posant des balises dans cette évolution. 
Il s'agit de la tâche de formation du droit'.
38. Certes, "interpretatio cessat in claris" et la Cour "paraît  consacrer d'une manière relativement 
nette,  les  différentes  thèses de  la  doctrine  du sens  clair  des  textes".  Mais  cette  théorie doit  être 
nuancée avec fermeté. La thèse suivant laquelle un texte clair ne requière pas d'interprétation suppose 
précisément un examen interprétatif préalable pour conclure à la clarté du texte! Aussi, comme le 
faisait observer feu le procureur général VICOMTE DUMON, 'il est dès lors bien dangereux de décider ou 
de considérer que 'interpretatio cessat in claris', c'est-à-dire qu'une loi dont le texte est clair et précis 
ne nécessite point interprétation et notamment recours aux travaux parlementaires'. Avant lui, feu le 
procureur général P. LECLERCQ avait forgé la célèbre formule: 'Le texte n'enchaîne pas l'interprète, il 
n'enchaîne que l'ouvrier imprimeur et le premier ne doit pas être confondu avec le second. Le texte 
est l'enveloppe de la chose essentielle: la pensée que l'auteur du texte a par celui-ci voulut exprimer. 
C'est la pensée, le contenu, qui enchaîne l'interprète et non le texte, le contenant'.
La Cour, du reste, est formelle; dans un arrêt du 9 février 1925 elle enseigne qu' 'il convient parfois 
de  rechercher  ce  qu'à  voulu  dire  le  législateur,  plutôt  que  ce  qu'il  a  dit  littéralement;  qu'il  est 
préférable,  en principe,  de supposer  qu'il  a  employé une expression traduisant  imparfaitement sa 
pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de l'arbitraire'. A ma connaissance, cet enseignement 
n'a jamais été rapporté").
In deze zaak wijst het Grondwettelijk Hof, binnen de perken van zijn bevoegdheid, mijns inziens wel 
degelijk op een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet onverenigbaar structureel gebrek in een 
wettelijke norm, met andere woorden een "intrinsieke leemte" vervat in de norm zelf, doordat die 
norm - het onmiddellijk cassatieberoep dat door art. 416, tweede lid, wordt toegestaan, in geval van 
controle  van  de  rechtspleging  met  toepassing  van  artikel  235bis  -  niet  van  toepassing  is  op 
rechtzoekenden die vergelijkbaar zijn met degenen voor wie die toestemming bestemd is, namelijk de 
gedetineerde t.a.v. wie de rechtspleging onderworpen is aan de bijzondere controle met toepassing 
van artikel 235ter. En, in dat geval, is het Grondwettelijk Hof van oordeel dat de rechter naar wie de 
zaak verwezen is, bevoegd is ze te herstellen.
Waarom  zou  het  Hof,  bekleed  met  de  hierboven  vermelde  ruime  paranormatieve  bevoegdheid, 
zichzelf verbieden er in deze zaak gebruik van te maken?
j) Ondanks de onbetwistbare vaststelling dat het Hof in bepaalde juridische casusssen, net zoals het 
Grondwettelijk Hof, eveneens ertoe geroepen is de waakzame behoeder van de Grondwet te zijn (Ter 
herinnering:  de  Grondwet  zet  een  stelsel  op  van  samenlopende  bevoegdheden,  in  zoverre  de 
rechtbanken van de rechterlijke orde kennisnemen van de geschillen inzake de burgerlijke rechten, 
en, in beginsel, van die inzake politieke rechten; de administratieve rechtscolleges nemen kennis van 
de objectieve geschillen,  d.w.z.  kritiek op de administratieve rechtshandelingen; het  Arbitragehof 
neemt kennis van de grondwettelijke geschillen. Maar, voorbij die pedagogische presentatie van de 
dingen,  die  zo  gekoesterd  wordt  door  de  voorstanders  van  cartesiaanse  striktheid  doordrongen 
organogrammen van de rechtsprekende instanties, is er een rechtsprekende praktijk die vooral heel 
wat  complexer  is.  In  geval  van  toetsing  van  de  wettigheid  en  de  grondwettigheid  van  de 
administratieve rechtshandelingen bestaat de annulatiebevoegdheid van de Raad van State tezamen 
met de bevoegdheid van de gewone rechters om die handelingen buiten toepassing te laten krachtens 
artikel 159 van de Grondwet zelf. Bovendien is het mogelijk dat de gewone rechter, op grond van art 
144 , een juridisch begrip zal moeten toepassen dat al door de Raad van State is omschreven, zonder 
dat hij gebonden is door de uitlegging die de Raad reeds eraan had gegeven!), heeft het, noch in het 



Nr. 430 - 12.8.08 HOF VAN CASSATIE 1809 

tieberoep 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.

8. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat cassatiebe-
roep tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste 
aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort 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-

kader van artikel 28 van de bijzondere wet, noch in dat van voornoemd artikel 26 van dezelfde wet, 
een volstrekte bevoegdheid van laatste aanleg tot toetsing van de grondwettelijke pertinentie van de 
antwoorden die het Grondwettelijk Hof bezorgt als antwoord op een prejuciële vraag van het Hof van 
Cassatie.
k) Tot slot, wat de proceseconomie betreft, verwijs ik naar de hierboven weergegeven overwegingen 
van afdelingsvoorzitter de Codt. Het Hof kan weliswaar nog bezorgder zijn om de Grondwet en om 
de bevoegdheid van de Wetgever dan Hij het zelf is, en het kan zelfs kritiek uiten op zijn impliciete 
zienswijze dat de benaderingswijze van het Grondwettelijk Hof.... grondwettig is, door onszelf te 
verbieden de bepaling aan te vullen, of om het anders te verwoorden, door onszelf te verbieden ze uit  
te breiden naar een geval dat de tekst schijnbaar uitsluit, en daarbij met name te beklemtonen dat 
krachtens art.  20 Ger.W. -  een ander legaliteitsbeginsel  -  de vonnissen alleen vernietigd kunnen 
worden door rechtsmiddelen bij de wet bepaald, ook al zouden die rechters van het Grondwettelijk 
Hof die discriminatie als ongrondwettig beschouwen.
Is dat echter wel redelijk?
Laten we erop letten dat "dépourvue de l'autorité de la loi, la jurisprudence [en ons Hof meer dan elk 
ander rechtscollege], a besoin de convaincre pour fonder sa légitimité" (G. BOLARD, "L'office du juge 
et le rôle de parties: entre arbitraire et laxisme", JCP/La semaine juridique, 25 juni 2008, 19). Het 
werkelijke  gezag  van  ons  Hof  vloeit  veeleer  voort  uit  oordeelkundige  argumenten  dan  uit  zijn 
hiërarchische rang. Komt het er in deze zaak gewoon niet op aan om, in overeenstemming met de 
Grondwet, een gunstiger strafrechtelijke behandeling uit te breiden naar een categorie personen die er 
tot  op  heden  van  verstoken  bleef  op  een  manier  die  het  Grondwettelijk  Hof  discrimatoir  heeft 
bevonden?
4. Dit gezegd zijnde, moeten we nog bekijken hoe het staat met de draagwijdte en de omvang van het  
potentiële toezicht door het Hof (Over die kwestie, zie concl. eerste adv.-gen. DE SWAEF voor Cass., 
30 okt. 2007, A.R. P.07.1150.N) in geval van onmiddellijk cassatieberoep.
l) Toen het Grondwettelijk Hof de uitsluiting van elk rechtsmiddel vernietigde, omschreef het in zijn 
motivering de draagwijdte en de omvang van die toezichtsbevoegdheid als volgt:
"B.16.3. Door te bepalen dat 'tegen de controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van 
inbeschuldigingstelling [...] geen rechtsmiddel openstaat' beperkt artikel 235ter, §6, zich niet ertoe de 
regel toe te passen volgens welke het cassatieberoep slechts open zal staan na het definitief arrest of 
vonnis. Het sluit uit dat zelfs een cassatieberoep dat wordt ingesteld na een definitief arrest of vonnis, 
betrekking zal kunnen hebben op de door de kamer van inbeschuldigingstelling uitgeoefende controle 
van  het  vertrouwelijk  dossier  op  het  einde  van  het  opsporings-  of  gerechtelijk  onderzoek.  Een 
dergelijke afwijking van de in B.16.2 in herinnering gebrachte regels kan enkel worden aangenomen 
indien het redelijkerwijze verantwoord is een categorie van personen de mogelijkheid om een beroep 
voor het Hof van Cassatie in te stellen, te ontzeggen.
B.16.4. De uitsluiting van het cassatieberoep tegen de arresten gewezen met toepassing van artikel 
235ter van het Wetboek van strafvordering werd verantwoord door het noodzakelijk geheim karakter 
van de gegevens vervat in het vertrouwelijk dossier, die uitsluitend het voorwerp kunnen zijn van de 
controle door de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling (Parl. St. Kamer 2005-2006, 
DOC 51-2055/001, p. 63).
Een dergelijke bekommernis zou kunnen verantwoorden dat enkel de magistraten van het Hof van 
Cassatie het recht zouden hebben om het vertrouwelijk dossier te raadplegen en dat de voorzitter van 
de kamer waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, de noodzakelijke maatregelen zou dienen te nemen 
teneinde de bescherming van het vertrouwelijk dossier te verzekeren zoals, wat betreft de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, artikel 235ter, §3, daarin voorziet. Door echter elk beroep 



1810 HOF VAN CASSATIE 12.8.08 - Nr. 430 

geroepen.
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het vorige lid 

niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of met toe-
passing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen inzake de 
burgerlijke rechtsvordering, die uitspraak doen over het beginsel van aansprake-
lijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de vermo-
gensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkomstig arti-
kel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten 

tegen de  controle van het  vertrouwelijk  dossier  uit  te  sluiten is  de wetgever  verder  gegaan dan 
datgene  wat  noodzakelijk  was  om  de  geheimhouding  van  de  in  dat  dossier  vervatte  gevoelige 
gegevens te waarborgen.
B.16.5. De bekritiseerde maatregel wordt verantwoord door een vergelijking 'met de toestand die 
wordt teweeggebracht door de wet van 8 april 2002 inzake de anonimiteit van de getuigen' waarbij 
het Hof van Cassatie 'geen direct toezicht [kan] uitoefenen op de naleving van de voorschriften van 
art. 156 van het Wetboek van strafvordering, of op het feit dat de getuige een persoon is die ontzet is 
uit  het  recht  om te getuigen of een minderjarige beneden de vijftien jaar  oud zou betreffen,  die 
bijgevolg de eed niet mogen afleggen', aangezien die identiteitsgegevens ingeschreven zijn in een 
geheim of vertrouwelijk register dat 'uiteraard onder het beroepsgeheim [valt] en [...] nooit bij het 
strafdossier [kan] gevoegd worden' en dat 'bijgevolg niet aan het  Hof van Cassatie [kan] worden 
meegedeeld' (ibid.).
De verantwoording van een maatregel kan niet voortvloeien uit het feit dat een soortgelijke maatregel 
is genomen in een andere aangelegenheid die niet vergelijkbaar is. De maatregelen van infiltratie en 
observatie kunnen een inmenging vormen in het recht op de eerbiediging van het privéleven en de 
woning, die worden gewaarborgd door grondwettelijke en verdragsrechtelijke normen waaraan het 
Hof van Cassatie, zelfs ambtshalve, rechterlijke beslissingen vermag te toetsen, wat veronderstelt dat 
het toegang heeft tot de vertrouwelijke gegevens. Bovendien moeten die maatregelen voldoen aan de 
vereisten van evenredigheid en subsidiariteit, vermeld in de artikelen 47sexies, §2, en 47octies, §2 
van het Wetboek van strafvordering, wat deel uitmaakt van de wettigheidscontrole die het Hof van 
Cassatie moet uitoefenen.
B.16.6. Voorts wordt aangevoerd dat de bescherming van het vertrouwelijk dossier een hoger belang 
is en dat geen enkel risico mag worden genomen, vermits met name het leven van de infiltranten op 
het spel staat.
Aangezien elke magistraat gehouden is tot het beroepsgeheim, is het niet verantwoord dat aan het 
Hof van Cassatie de toegang wordt geweigerd tot een dossier dat wordt gecontroleerd door de kamer 
van inbeschuldigingstelling, aangezien de vertrouwelijkheid van dat dossier op dezelfde wijze kan 
worden gewaarborgd in de beide rechtscolleges.
B.16.7.  In  de  memorie  van  toelichting  bij  de  bestreden  wet  werd  tevens  aangedrongen  op  de 
'verregaande procedurele  garanties  [...]  die  het  recht  op  een eerlijk  proces  moeten  veilig  stellen 
tijdens de behandeling voor de kamer van inbeschuldigingstelling op basis van artikel 235ter van het 
Wetboek van strafvordering' (ibid., p. 82; Parl. St. Senaat 2005-2006, 3-1491/3, p. 17).
B.16.8. De omstandigheid dat in verregaande waarborgen wordt voorzien tijdens de door de kamer 
van inbeschuldigingstelling uitgevoerde controle, kan niet verantwoorden dat de wettigheidscontrole 
door  het  Hof  van  Cassatie  wordt  uitgesloten  die  inzonderheid  betrekking  moet  hebben  op  de 
inachtneming van die waarborgen.
B.16.9. Er wordt tevens aangevoerd dat  het Hof van Cassatie  toezicht  uitoefent  op de juridische 
gevolgen van de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer bij het Hof van Cassatie 
een zaak wordt aanhangig gemaakt met toepassing van artikel 235bis. Dat toezicht stelt het Hof van 
Cassatie echter niet in staat kennis te nemen van gegevens waarvan het onderzoek de kamer van 
inbeschuldigingstelling  vermocht  ertoe  te  brengen  tot  de  wettigheid  of  de  onwettigheid  van  de 
bekritiseerde maatregelen te besluiten.
B.16.10. Ten slotte wordt betoogd dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
definitief  is  en  dat  de  feitenrechter,  met  toepassing  van  de  artikelen  189ter  en  335bis  van  het 
Wetboek van strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling zal kunnen gelasten de toepassing 
van de  bijzondere  opsporingsmethoden van observatie  en  infiltratie  opnieuw te  controleren,  met 
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laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

9. 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.

10. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 ge-

toepassing van artikel 235ter.
Die mogelijkheid, waarin enkel wordt voorzien in het geval waarin concrete gegevens 'aan het licht 
zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling',  staat  niet  gelijk met de 
wettigheidscontrole die het Hof van Cassatie in strafzaken uitoefent."
Uit de standpunten die door de partijen voor het Grondwettelijk Hof werden verdedigd en die geleid 
hebben tot het hierboven aangehaalde prejudiciële antwoord, volgt dat het huidige debat werkelijk 
gaat  over  het  feit  dat  de  Wetgever  de  kamer  van inbeschuldigingstelling  ermee  gelast  heeft  de 
regelmatigheid te controleren van de bijzondere opsporingsmethodes die ten dele opgenomen zijn in 
een vertrouwelijk dossier zonder dat de beslissing van die kamer over de regelmatigheid van die 
methodes openstaat voor een wettigheidscontrole door het Hof van Cassatie.
m) Artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:
§1.  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  is  belast  met  de  controle  over  de  toepassing  van  de 
bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie.  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
onderzoekt,  op  vordering  van  het  openbaar  ministerie,  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin 
deze methoden werden toegepast en alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding 
overgaat.
De kamer van inbeschuldigingstelling  onderzoekt  op het  ogenblik  dat  de  onderzoeksrechter  zijn 
dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 127, §1, eerste lid, op vordering 
van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie  die  werden  toegepast  in  het  kader  van  het  gerechtelijk  onderzoek  of  in  het  daaraan 
voorafgaande opsporingsonderzoek.
§2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen dertig dagen na ontvangst van de 
vordering van het openbaar ministerie. Deze termijn wordt teruggebracht tot acht dagen indien één 
van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt.
De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, 
de opmerkingen van de procureur-generaal.
Zij hoort, op dezelfde wijze, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde, na kennisgeving die 
hen door  de griffier  ten  laatste achtenveertig  uur  vóór  de zitting per  faxpost  of  bij  een ter  post 
aangetekende brief wordt gedaan. De griffier stelt hen in dezelfde post eveneens ter kennis dat het 
strafdossier tijdens deze periode op de griffie in origineel of in kopie ter inzage ligt.
Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de 
onderzoeksrechter en de in de artikelen 47sexies, §3, 6° en 47octies, §3, 6° bedoelde officier van 
gerechtelijke politie afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.
De kamer van inbeschuldigingstelling kan de onderzoeksrechter gelasten de politieambtenaren die 
belast zijn met de uitvoering van de observatie en infiltratie en de in artikel 47octies, §1, tweede lid, 
bedoelde burger te horen met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter. Zij kan beslissen bij het 
verhoor door de onderzoeksrechter aanwezig te zijn of één van haar leden daartoe af te vaardigen.
§3.  Het openbaar  ministerie legt  aan de voorzitter  van de kamer van inbeschuldigingstelling het 
vertrouwelijk dossier voor bedoeld in de artikelen 47septies, §1, tweede lid, of 47novies, §1, tweede 
lid, dat betrekking heeft op het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek bedoeld in §1. Enkel 
de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in 
te zien.
De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging 
van  het  vertrouwelijk  dossier.  Hij  bezorgt  het  vertrouwelijk  dossier,  na  kennisname  ervan, 
onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.
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zegd voor recht: "Artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet voorziet in 
een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling houdende controle, op basis van het vertrouwelijk dossier, van de re-
gelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observa-
tie en infiltratie met toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het Wet-
boek van strafvordering".

11. In deze omstandigheden is het Hof, overeenkomstig artikel 26, §2, tweede 
lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof niet gehou-

§4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de 
inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte 
technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid 
en de afscherming van de identiteit van de informant, de politieambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van de observatie of infiltratie en de in artikel 47octies, §1, tweede lid, bedoelde burger in 
het gedrang kan brengen.
§5. Er wordt verder gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§5 en 6.
In zijn arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004 heeft het Grondwettelijk Hof de gegevens die als 
vertrouwelijk  konden  worden  aangemerkt,  beperkt  tot  "de  fysieke  integriteit  van  personen  die 
deelnemen  aan  de  bijzondere  opsporingsmethoden"  en  tot  de  "toegepaste  methoden  [...]  door 
bepaalde technieken te verhullen", maar de inhoud van het vertrouwelijk dossier werd uitgebreid tot 
de machtigingen om over te gaan tot observatie en infiltraties (artikel 47septies, §2 en 47novies, §2), 
tot de vertrouwelijke verslagen van de officier van gerechtelijke politie, zoals ze bedoeld zijn in de 
artikelen  47sexies,  §3,  6°  en  47octies,  §3,  6°,  (artikelen  47septies,  §1,  eerste  en  tweede  lid  en 
47novies, §1, eerste en tweede lid) alsook tot de beslissingen van de procureur des Konings, zoals ze 
bedoeld zijn in de artikelen 47sexies, §4 en 7, tweede lid en 47octies, §4 en 7, tweede lid van het 
Wetboek van Strafvordering.
Aangezien de ontstentenis van toetsing door het Hof van de wettigheid van de beslissing van de 
K.I.B. die genomen is met toepassing van artikel 235ter inzake de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  die  een  vertrouwelijk  dossier  inhouden,  door  het 
Grondwettelijk  wordt  bekritiseerd  en  ongrondwettig  werd  verklaard,  zou  het,  om  die  grief  op 
passende  wijze  te  kunnen  pareren,  aangewezen  zijn  dat  het  Hof  net  zoals  de  K.I.B.  over  dat 
vertrouwelijk  dossier  zou beschikken teneinde  de  wettigheid van de  beslissing  van de  K.I.B.  te 
kunnen beoordelen.
n) Krachtens artikel 235ter, §3, hebben enkel de magistraten van de K.I.B. het recht dat vertrouwelijk 
dossier in te zien.
Die bepaling werd niet ongeldig verklaard door het Grondwettelijk Hof...
Moet  er  niettemin,  door  een  "inschikkelijke"  interpretatie  van  de  ongeldigverklaring  door  het 
Grondwettelijk  Hof,  beslist  worden dat  het  Hof  die  exclusieve bevoegdheid van de K.I.B.  moet 
negeren aangezien ze in acht nemen zou indruisen tegen een beslissing van het Grondwettelijk Hof 
waarvan de exacte en dienstige omzetting in positief recht vereist dat een andere bepaling wordt 
geschonden, ook al is ze door laatstgenoemd hof niet ongeldig verklaard?
Tot nader order kunnen we niet tot die slotsom komen.
Niet alleen zou men daardoor tevens een andere les van grondwettelijk recht miskennen waarop de 
rechters van het Grondwettelijk Hof voortdurend blijven hameren, namelijk dat het niet aan ons Hof 
staat uitspraak te doen over de grondwettigheid van een bepaling van de wet, in het licht van de 
regels van gelijkheid en non-discriminatie, die een exclusieve bevoegdheid van het Grondwettelijk 
Hof zijn. Voor een goede gang van zaken echter zou dat de enige pertinente juridische grondslag zijn 
- de ongrondwettigheid van artikel 235ter, §3 wegens een ongeoorloofde discriminatie - opdat het 
Hof die uitsluitende bevoegdheid van de K.I.B. tot zichzelf kan uitbreiden - quod non.
Maar, bovendien en vooral, behoort het niet tot de regulerende opdracht, noch tot de geplogenheden 
van het Hof, de behoeder van de wettigheid van de rechtsprekende handelingen van de rechterlijke 
macht (en soms van de Raad van State), om op flagrante wijze een wettelijk voorschrift te negeren 
dat uitdrukkelijk ongrondwettig is verklaard door het rechtscollege dat de Wetgever daartoe heeft 
opgericht.
Bijgevolg,  gesteld  dat  het  Hof  voortaan  het  onmiddellijk  cassatieberoep  moet  ontvangen,  dat 
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den desbetreffend opnieuw een prejudiciële vraag te stellen.
12. Het door het Grondwettelijk Hof vastgestelde onverantwoorde verschil in 

behandeling vloeit voort uit de ontstentenis in artikel 416, tweede lid, van het 
Wetboek van strafvordering van een wetsbepaling die voor de beslissingen van 
de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter eenzelfde 
draagwijdte heeft als die ten aanzien van de beslissingen van de kamer van inbe-
schuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis.

13. Aan dergelijke leemte in de wet, die niet voortvloeit uit de betrokken wets-
bepaling zelf, maar uit de afwezigheid in artikel 416, tweede lid, van het Wet-
boek van strafvordering van een vergelijkbare bepaling als deze voorzien ten 
aanzien van de beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling met toe-
passing van artikel 235bis van zelfde Wetboek, kan enkel door tussenkomst van 
de wetgever worden verholpen.

Het cassatieberoep is mitsdien niet ontvankelijk is.
Dictum 
Het Hof,
Verleent de eiser II.1 akte van de afstand van zijn cassatieberoep.
Verwerpt de overige cassatieberoepen. 
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen. 

12 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Andersluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Souidi, Antwerpen en K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 431

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VOORZIENING VAN DE FEDERALE 
PROCUREUR - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
VOORZIENING VAN DE FEDERALE PROCUREUR - ONTVANKELIJKHEID

ingesteld is tegen een arrest van de K.I.B. dat gewezen is met toepassing van art. 235ter Sv. dat  
voornoemd gerecht verplicht, overeenkomstig de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van 
Strafvordering, de regelmatigheid te controleren van de bijzondere opsporingsmethoden observatie 
en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier, dan zal de controle door het Hof, in het beste 
geval, vergelijkbaar zijn met die welke wordt uitgeoefend in het kader van art. 235bis Sv., maar zal 
die niet de controle omvatten van het vertrouwelijk dossier waarvan het geen inzage zal krijgen.
Zoals voor de laatstgenoemde zal het, hoe dan ook, om een controle van de vorm gaan.
A. H.
2 Cass., 3 dec. 2003, A.R. P.03.1191.F, Pas. 2003, nr. 616. 
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1º en 2° Tegen een beslissing waarbij de voorlopige hechtenis niet wordt gehandhaafd,  
staat  geen  cassatieberoep  open1.  (Art.  31,  eerste  en  tweede  lid  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(FEDERALE PROCUREUR TE BRUSSEL T. A.)

ARREST

(A.R. P.08.1225.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juli 2008. 
De eiser voert twee middelen aan.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Uit artikel 31, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet, volgt dat tegen 

een beslissing waarbij de voorlopige hechtenis niet wordt gehandhaafd, geen cas-
satieberoep openstaat.

Het cassatieberoep is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

12 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Van Nooten, Brussel en M. Thijssen, Brussel.

Nr. 432

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESCHIKKING VAN TENUITVOERLEGGING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT OM TE VERSCHIJNEN - ONTVANGST - 
BEOORDELING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
BESCHIKKING VAN TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- VERSCHIJNINGSBERICHT - ONTVANGST - BEOORDELING

1º en 2° Schendt artikel 17, §3, eerste lid van de Wet van 19 december 2003 betreffende  

1 Cass., 26 maart 2002, A.R. P.02.0383.N, A.C. 2002, nr. 206.



Nr. 432 - 12.8.08 HOF VAN CASSATIE 1815 

het  Europees  aanhoudingsbevel  en  miskent  het  algemeen  rechtsbeginsel  van 
eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging,  het  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  dat  de  tenuitvoerlegging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  
bevestigt,  als  uit  de  stukken waarop het  Hof  vermag acht  te  slaan niet  blijkt  dat  de 
betrokkene, die in vrijheid was gesteld en niet was bijgestaan door een raadsman, het  
bericht om te verschijnen dat bij bovenvermeld artikel is bepaald, heeft ontvangen voor  
de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop de zaak was vastgesteld en 
werd behandeld, noch dat hij op die zitting is verschenen1. (Art. 17, §3, eerste lid Wet 19 
dec. 2003)

(B.)

ARREST

(A.R. P.08.1280.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 juli 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Tegen eiser is op 5 juni 2008 een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd 

door de officier van justitie bij het Arrondissementsparket Zwolle-Lelystad (Ne-
derland) met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf 
opgelegd bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 22 no-
vember 2001 wegens valsheid in geschriften gepleegd ten nadele van het Neder-
landse Ministerie van Defensie.

De eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 4 juli 2008 van 
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, die de tenuitvoer-
legging van dit bevel tot aanhouding heeft bevolen.

2. Krachtens artikel 17, §3, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 be-
treffende het Europees aanhoudingsbevel, worden de plaats, de dag en het uur 
van de verschijning van de persoon die hoger beroep tegen een dergelijke beslis-
sing heeft ingesteld, ten minste vierentwintig uur vooraf opgetekend in het regis-
ter bedoeld in paragraaf 2 van dit artikel en geeft de griffier daarvan per faxpost 
of bij een ter post aangetekende brief kennis aan deze laatste en aan zijn advo-
caat.

Volgens artikel 17, §4, doet de kamer van inbeschuldigingstelling bij wege van 
een met redenen omklede beslissing uitspraak over het hoger beroep, na de pro-
cureur-generaal en de betrokken persoon bijgestaan of vertegenwoordigd door 
zijn advocaat, te hebben gehoord.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser, 

1 Cass., 1 feb. 2006, A.R. P.06.0109.F, Pas. 2006, nr. 66.
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die in vrijheid was gesteld en niet was bijgestaan door een raadsman, het bericht 
dat bij artikel 17, §3, eerste lid is bepaald, heeft ontvangen voor de zitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 31 juli 2008, waarop de zaak was vastge-
steld en werd behandeld, noch dat hij op die zitting is verschenen. 

Het bestreden arrest dat onder die voorwaarden de beroepen beschikking be-
vestigt,  schendt de voormelde wettelijke bepalingen en miskent het  algemeen 
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

12 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Van Eeckhaut, Gent.

Nr. 433

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2008

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VOORWAARDEN - ONDERZOEK - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERPLICHTING

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord wanneer  
noch  uit  de  vermeldingen,  noch  uit  de  redenen  die  het  overneemt,  blijkt  dat  de  
appelrechters het onderzoek hebben verricht dat bij de artikelen 16, §1, tweede lid en 17,  
§4, eerste lid Wet 19 december 2003 betreffende het Europees Aanhoudingsbevel, is  
voorgeschreven. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1222.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  met repertoriumnummer 2211 

van het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juli 
2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Noch uit de vermeldingen van het bestreden arrest, noch uit de redenen die het 

overneemt, blijkt dat de appelrechters de controle hebben verricht die bij de arti-
kelen 16, §1, tweede lid, en 17, §4, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel is voorgeschreven.

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 Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

12 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Cornelis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. J. Bouboulle-Kaczorowska, Luik.

Nr. 434

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESLISSING TOT INVRIJHEIDSTELLING 
ONDER VOORWAARDEN OF NA BETALING VAN EEN BORGSOM - MOTIVERING - AUTOMATISME - 
WETTIGHEID

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord wanneer  
het zijn beslissing verantwoordt met verwijzing naar schijnbaar onderscheiden doch in  
werkelijkheid  identieke  motiveringen en neerkomt op de motivering  van het  bevel  tot  
aanhouding zonder te verwijzen naar het verloop van het onderzoek; het getuigt aldus 
van een automatisme dat met het uitzonderlijke karakter van de voorlopige hechtenis, de 
noodzaak tot individualisering en het evolutieve karakter ervan onverenigbaar is1.  (Artt. 
16, §§1 en 5, 22, vijfde en zesde lid en 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1265.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 2 maart 2004, A.R. P.04.0286.N, A.C. 2004, nr. 114; 27 nov. 2002, A.R. P.02.1507.F, A.C. 
2002, nr. 638.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-
sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juli 2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens de artikelen 16, §1 en §5, 22, vijfde en zesde lid, en 30, §4, van de 

Wet van 20 juli  1990 betreffende de voorlopige hechtenis,  moeten de onder-
zoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, nagaan of er tegen de in-
verdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en of de 
feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoon-
lijkheid van de inverdenkinggestelde, die hechtenis nog volstrekt noodzakelijk 
maken. De beslissingen waarbij de inverdenkinggestelde in vrijheid wordt ge-
steld onder voorwaarden of na betaling van een borgsom, genomen overeenkom-
stig artikel 35 van dezelfde wet, zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen.

De eiser werd op 22 januari 2008 onder aanhoudingsbevel geplaatst, met onder 
meer de volgende motivering: "dat inderdaad uit het dossier afdoende blijkt dat 
de inverdenkinggestelde nauw betrokken is bij de feiten van drugshandel, met 
name cocaïne, op de luchthaven te Zaventem [...]; dat, volgens verschillende ge-
gevens in het dossier, de inverdenkinggestelde deze activiteiten en de organisatie 
ervan zou leiden (bijv. telefoontaps, pc-onderzoek, verklaringen); dat dit gedrag 
getuigt van een bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid van de inverdenkingge-
stelde, alsook van een volkomen misprijzen voor de fysieke en mentale integri-
teit van derden; dat een dergelijk gedrag kennelijk gevaar oplevert voor de open-
bare veiligheid; dat de hierboven omschreven omstandigheden, welke eigen zijn 
aan de zaak en de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de uitvaardiging 
van onderhavig bevel  tot  aanhouding tegen de inverdenkinggestelde  volstrekt 
noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid; dat er ernstige redenen bestaan 
om te vrezen dat de inverdenkinggestelde, indien hij in vrijheid zou worden ge-
steld,  nieuwe misdaden  of  wanbedrijven zou  plegen;  dat  bovendien  gevreesd 
moet worden dat, indien de inverdenkinggestelde in vrijheid zou worden gesteld, 
hij bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden".

Bij de eerste verschijning heeft de raadkamer op 30 januari 2008 de handha-
ving van de voorlopige hechtenis bevolen door te verwijzen naar de ernstige aan-
wijzingen van schuld en de omstandigheden van volstrekte noodzaak voor de 
openbare veiligheid welke in  het  bevel  tot  aanhouding zijn  vermeld,  en door 
enerzijds te preciseren dat  er ernstige aanwijzingen van schuld bestonden die 
voortvloeien uit de huiszoekingen van januari 2008 en uit de verklaringen van de 
mede-inverdenkinggestelden, en door anderzijds hieraan toe te voegen dat ge-
vreesd moest worden dat de eiser zich aan het gerecht zou onttrekken.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 20 februari 2008 en 
de beschikkingen van de raadkamer van 19 maart en 25 april 2008 verwijzen 
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naar de gronden van het bevel tot aanhouding en de redenen van de raadkamer 
van 30 januari 2008.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 mei 2008 geeft met 
eigen redenen de nieuwe ernstige aanwijzingen van schuld ten laste van de eiser 
aan, preciseert de feitelijke omstandigheden en die welke eigen zijn aan de per-
soonlijkheid van de eiser, welke volgens het hof van beroep de handhaving van 
de voorlopige hechtenis verantwoorden en stelt vast dat het onderzoek zonder 
onderbreking wordt voortgezet.

Het bestreden arrest bevestigt de beroepen beschikking van 19 juli 2008, wel-
ke de eiser voorlopig in vrijheid stelde mits naleving van vijf voorwaarden en de 
betaling van een borgsom van 10.000 euro, mits de wijziging dat het bedrag er-
van op 75.000 euro wordt gebracht. Het arrest verwijst naar de gronden die wor-
den overgenomen in het bevel tot aanhouding van 22 januari 2008 alsook naar de 
gronden van het  arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 19 juni 
2008 en deze van de beschikking van de raadkamer van 19 juli 2008. 

Die laatste twee beslissingen beperken zich ertoe te verwijzen naar de gronden 
van het bevel tot aanhouding, waarbij de tweede beslissing de redenen van de 
eerste overneemt.

Het  bestreden  arrest  dat  zijn  beslissing  verantwoordt  met  verwijzing  naar 
schijnbaar onderscheiden doch in werkelijkheid identieke motiveringen, en neer-
komt op de motivering van het bevel tot aanhouding zonder te verwijzen naar het 
verloop van het onderzoek, getuigt van een automatisme dat onverenigbaar is 
met het uitzonderlijke karakter van de voorlopige hechtenis, de noodzaak tot in-
dividualisering en het evolutieve karakter ervan.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

12 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Cornelis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 435

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
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MET HET OOG OP VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED OF OVERLEVERING - VOORWAARDEN

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED OF 
OVERLEVERING - VOORWAARDEN

1º en 2° Artikel 26, littera a) juncto artikel 47, §2 van de Wet Strafuitvoering sluit uit dat de  
voorlopige  invrijheidstelling  met  het  oog  op  verwijdering  van  het  grondgebied  of  
overlevering geweigerd wordt op grond van andere tegenaanwijzingen dan die welke in 
dit laatste artikel zijn vermeld. (Artt. 26, litt. a) en 47, §2 Wet Strafuitvoering)

(O.)

ARREST

(A.R. P.08.1251.N)

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

bank te Gent van 28 juli 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens artikel 26, §2, littera a), van de Wet Strafuitvoering, wordt de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of 
met het oog op overlevering toegekend aan de veroordeelde tot één of meer vrij-
heidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt, voor 
zover de veroordeelde een derde van deze straffen heeft ondergaan, en indien hij 
voldoet aan de in artikel 47, §2, van die wet bedoelde voorwaarden. 

Artikel 47, §2, bepaalt dat de voorlopige invrijheidstelling met het oog op ver-
wijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering aan de veroordeel-
de kan worden toegekend voor zover er in hoofde van de veroordeelde geen te-
genaanwijzingen bestaan en dat die tegenaanwijzingen betrekking hebben op: 

1° de mogelijkheden voor de veroordeelde om een onderdak te hebben; 
2° het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten;
3° het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen;
4° de door de veroordeelde geleverde inspanningen om de burgerlijke partijen 

te vergoeden.
2. Artikel 26, littera a), juncto 47, §2, van de voormelde wet sluit uit dat de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op het verwijderen van het grondgebied 
of met het oog op overlevering geweigerd wordt op grond van andere tegenaan-
wijzingen dan die welke in artikel 47, §2, zijn vermeld. 

3. Het bestreden vonnis weigert de voorlopige invrijheidstelling met het oog 
op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering op grond 
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van redenen die geen betrekking hebben op de in artikel 47, §2, bepaalde tegen-
aanwijzingen. 

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

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

steld. 

26 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 436

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TE VOEGEN STUKKEN - VOORWAARDEN

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN - 
CASSATIEBEROEP - VOORWAARDEN

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDELEN - VORM 
VOOR MEMORIE

1º, 2° en 3° De bepaling van artikel 31, §3 van de Wet op de voorlopige hechtenis met  
betrekking tot de voordracht van cassatiemiddelen houdt in dat een stuk dat door de  
eiser  niet  op de griffie van het Hof  van Cassatie maar op de griffie  van het hof  van 
beroep,  en  derhalve  niet  samen  met  het  cassatieberoep,  werd  neergelegd,  niet  kan 
gelden als memorie in de zin van voormeld artikel, ook al is het samen met het dossier  
binnen de termijn toegekomen op de griffie van het Hof van Cassatie.  (Art. 31, §3 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST

(A.R. P.08.1321.N)

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

correctionele kamer, van 8 augustus 2008. 
De eiser voert in een memorie die in een geschrift bij de akte van voorziening 

is neergelegd, vier middelen aan. 
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De eiser heeft ook ter griffie van het Hof van Beroep te Gent op 12 augustus 
2008 een "Inleiding tot verklaring van rechtsdwaling" neergelegd. 

De memorie wordt aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Memorie 
Eerste middel
1. De eiser voert aan dat hij het recht heeft zichzelf te verdedigen en derhalve 

een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling per aangetekende brief op te 
sturen.

2. Het arrest stelt vast dat het verzoekschrift niet werd ingediend door de eiser, 
maar werd verstuurd door Hilda Buysse, zodat het middel feitelijke grondslag 
mist. 

Tweede middel
3. Het arrest stelt vast dat het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling 

werd verstuurd door Hilda Buysse en het blijkt niet dat het ondertekend is door 
de eiser. 

Het middel dat er van uitgaat dat het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
door de eiser werd ingediend, mist feitelijke grondslag. 

Derde middel
4. Het arrest oordeelt niet dat er geen verzoekschrift tot voorlopige invrijheid-

stelling werd ingediend, maar wel dat het niet door de eiser werd ingediend. 
5. Het middel dat het arrest verwijt dat het niet vermocht te oordelen dat geen 

verzoek tot voorlopige invrijheidstelling werd ingediend, mist feitelijke grond-
slag. 

Vierde middel
6. Uit het feit dat de eiser zowel over de ontvankelijkheid als over de gegrond-

heid van het verzoek werd gehoord, volgt niet dat een ontvankelijk verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling werd ingediend. 

Het middel dat er van uitgaat dat dit daaruit wel volgt, faalt naar recht. 
Stuk: Inleiding tot verklaring van rechtsdwaling
7. Het cassatieberoep werd ingesteld op 11 augustus 2008.
Artikel 31, §3, van de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat cassatiemiddelen 

kunnen worden voorgedragen, hetzij in de akte van voorziening, hetzij in een bij 
die gelegenheid neergelegd geschrift, hetzij in een memorie die op het Hof van 
Cassatie moet toekomen uiterlijk de vijfde dag na de datum van de voorziening. 

De eiser heeft niet op de griffie van het Hof van Cassatie, maar op de griffie 
van het Hof van Beroep te Gent, op 12 augustus 2008 en derhalve niet samen 
met het cassatieberoep, een stuk neergelegd, betiteld als "Inleiding tot verklaring 
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van rechtsdwaling". 
Dit stuk kan niet als memorie gelden in de zin van voormeld artikel 31, §3, 

ook al is het samen met het dossier binnen de termijn toegekomen op de griffie 
van het Hof.

Ambtshalve onderzoek
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

26 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht.

Nr. 437

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2008

1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - 
REDENGEVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID - OMVANG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - 
MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - REDENGEVING - BEVOEGDHEID - OMVANG

1º  en 2°  De onderzoeksgerechten gaan na of de maatregelen van vrijheidsberoving  in  
overeenstemming  zijn  met  de  wet,  zonder  dat  zij  zich  over  hun  gepastheid  mogen  
uitspreken;  daaruit  volgt  dat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  niet  had  kunnen 
beoordelen  of  de  minister  of  zijn  gemachtigde,  alvorens  een  dergelijke  maatregel  te  
nemen,  de  vreemdeling  had moeten vragen  om het  grondgebied  op eigen kracht  te  
verlaten1. (Artt. 7, tweede en derde lid en 72, tweede lid Vreemdelingenwet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1287.F)

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

gen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 juli 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, verschillende grieven aan.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 9 maart 2005, A.R. P.05.0190.F, A.C. 2005, nr. 146.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over alle grieven samen
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de beslissing 

waarbij de eiser van zijn vrijheid wordt beroofd met het oog op zijn teruggelei-
ding naar de grens, als volgt is gemotiveerd: "Betrokkene kan op eigen middelen 
[het grondgebied] niet wettig verlaten. Met toepassing van artikel 7, derde lid, 
van de [...] wet [van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen], kan de 
uitvoering van zijn teruggeleiding naar de grens niet onmiddellijk ten uitvoer 
worden gelegd; betrokkene dient daartoe worden aangehouden; aangezien [hij] 
over geen enkel identiteitsbewijs beschikt, moet [hij] worden opgesloten om de 
toekenning van een reistitel door zijn nationale overheid mogelijk te maken".

Krachtens artikel 72, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, onderzoe-
ken de onderzoeksgerechten of de maatregelen van vrijheidsberoving in overeen-
stemming zijn met de wet zonder dat zij zich over hun gepastheid mogen uitspre-
ken.

Daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet had kunnen oorde-
len of de minister of zijn gemachtigde, alvorens een dergelijke maatregel te ne-
men, de eiser had moeten vragen om het grondgebied op eigen kracht te verlaten.

Aangezien, voor het  overige,  de voormelde redenen feitelijke en juridische 
overwegingen aangeven waarop de beslissing redelijkerwijs is gegrond, beslist 
het arrest, dat oordeelt dat "geen enkel gegeven van het dossier aantoont dat deze 
redengeving door een feitelijke of een kennelijke beoordelingsfout zou zijn aan-
getast", naar recht "dat de vrijheidsberovende maatregel [...] passend met rede-
nen is omkleed".

Het arrest vermeldt tenslotte dat "de [eiser] vanaf zijn binnenkomst op het Bel-
gische grondgebied, aldaar verblijft zonder houder te zijn van het door zijn land 
van herkomst afgeleverde geldige paspoort", dat hij "niet over een vaste verblijf-
plaats in België lijkt te beschikken" en "naar aanleiding van twee verzoeken tot 
verblijfsvergunning welke geen resultaat hebben opgeleverd, [...] geen enkele in-
lichting over zijn werkelijke verblijfplaats heeft verstrekt".

Het arrest dat  daaruit  afleidt  "dat,  wanneer de [eiser] niet op een bepaalde 
plaats kan worden aangetroffen, diens interpellatie met het oog op zijn gedwon-
gen repatriëring, indien deze nodig zou zijn, onzeker dreigt te worden", kon, op 
grond van deze feitelijke overwegingen, naar recht de vrijheidsberovende maat-
regel beschouwen als "in verhouding staand tot het beoogde doel".

Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
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Veroordeelt de eiser in de kosten. 

26 augustus 2008 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. A. Scarcez, Brussel.
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